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Par Bauskas novada Būvvaldes vadītāja amata kandidāta saskaĦošanu
Noklausoties pretendentu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Bauskas novada domes
priekšsēdētāja Valda Veipa ziĦojumu par konkursa rezultātiem uz Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācija” Bauskas novada Būvvaldes vadītāja amatu,
pamatojoties uz Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1
„Bauskas novada pašvaldības nolikums” 21.2.apakšpunktu, kas nosaka to, ka konkursa kārtībā
izraudzīto administrācijas struktūrvienību vadītāju pieĦemšana darbā iepriekš saskaĦojama ar
domi,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. SaskaĦot Daces Putnas kandidatūru Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Bauskas novada Būvvaldes vadītāja amatam.
2. Uzdot Dacei Putnai izstrādāt un līdz 2013.gada 10.aprīlim iesniegt jaunā redakcijā Bauskas
novada domes priekšsēdētājam Bauskas novada Būvvaldes reglamenta projektu.
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Par nekustamā īpašuma Rijas iela 19, Bauskā iegūšanu Bauskas novada
pašvaldības īpašumā
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 15.martā saĦemts likvidējamās AS „Latvijas
Krājbanka” administratora SIA „KPMG Baltics” pilnvarotās personas J. O. iesniegums, kurā
izteikts lūgums izvietot novada domes telpās paziĦojumu par nekustamā īpašuma Rijas iela19,
Bauskā izsoli 2013.gada 5.aprīlī.
Izskatot SIA „KPMG Baltics” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums Rijas iela 19, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr. 4001 004 0082,
sastāv no zemes vienības ar platību 5548 m², kadastra apzīmējums 4001 004 0082 un reăistrēts
Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 677 uz AS „Latvijas Krājbanka” vārda.
SaskaĦā ar Rīgas apgabaltiesas 2012.gada 8.maija lēmumu civillietā Nr. C04523311
ir uzsākta maksātnespējīgās AS „Latvijas Krājbanka” bankrota procedūra, tajā skaitā mantas
izsoles. Izsolīts tiek arī nekustamais īpašums Rijas iela 19, Bauskā un šī nekustamā īpašuma
novērtējums un izsoles sākumcena ir Ls 12 700. Izsole notiks 2013.gada 5.aprīlī plkst.15.00.
Nekustamā īpašuma Rijas iela 19, Bauskā kadastrālā vērtība saskaĦā ar Valsts zemes dienesta
kadastra informācijas sistēmas datiem ir Ls 17 726.
Apsekojot nekustamo īpašumu dabā, konstatēts, ka uz zemes vienības daĜas atrodas
Bauskas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes „Zīlīte” bērnu rotaĜu laukumi un
nojumes.
Bauskas novada dome, izvērtējot iepriekš minētos apstākĜus atzīst, ka nekustamais
īpašums Rijas iela 19, Bauskā ir nepieciešams Bauskas novada pašvaldībai autonomo funkciju
izpildes nodrošināšanai – pašvaldībai noteikto uzdevumu izglītības jomā izpildei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 4.punktu, 2.punktu,
21.panta pirmās daĜas 17.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 7.punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba,
G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Piedalīties SIA „KPMG Baltics” 2013.gada 5.aprīlī rīkotajā izsolē, lai Bauskas novada
pašvaldības īpašumā iegūtu nekustamo īpašumu Rijas iela 19, Bauska, Bauskas nov.,
kadastra Nr. 4001 004 0082, kas sastāv no zemes vienības 5548 m² platībā par summu ne
lielāku par šā nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību Ls 17 726 (septiĦpadsmit tūkstoši
septiĦi simti divdesmit seši lati).

2. Samaksāt SIA „KPMG Baltics” izsoles dalības maksu Ls 1270 (viens tūkstotis divi simti
septiĦdesmit lati).
3. Nekustamā īpašuma Rijas iela 19, Bauska, kadastra Nr. 4001 004 0082 nosolīšanas
gadījumā nekustamā īpašuma pirkumu finansēt no Bauskas novada pašvaldības 2013.gada
budžeta rezerves fonda finanšu līdzekĜiem.
4. Pilnvarot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskās nodaĜas vadītāja vietnieku Voldemāru Čaču pārstāvēt Bauskas novada
pašvaldību nekustamā īpašuma Rijas iela 19, Bauskā izsolē 2013.gada 5.aprīlī.
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Par R. G. iesnieguma izskatīšanu
Bauskas novada domē 2013.gada 15.februārī saĦemts R. G., dzīvesvietas adrese: Biržu
iela xxx, Bauska, Bauskas nov., iesniegums, ar kuru apstrīdēts Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” (turpmāk – Dienests) 2013.gada 12.februāra
lēmums „Par atteikumu trūcīgas personas statusa un pabalsta piešėiršanai R. G.”.
Iesniegumā R. G. norāda, ka saĦem pensiju Ls 74,07 (septiĦdesmit četri lati un 7 santīmi)
un nepiekrīt Dienesta lēmumam, ka viĦas vidējie ienākumi mēnesī ir Ls 168,32 (viens simts
sešdesmit astoĦi lati un 32 santīmi) un, ka mājas „xxx” Vecsaules pagastā nepieder viĦai, jo ar
tiesas spriedumu tās pieder R. Z. un īpašumā ir divas zemes vienības 13,8 ha kopplatībā.
Bauskas novada dome, iepazīstoties ar lietas materiāliem, konstatēja:
Dienests 2013.gada 12.februārī pieĦēma lēmumu „Par atteikumu trūcīgas personas
statusa un pabalsta piešėiršanai R.G.” (turpmāk – Lēmums) atsaucoties un faktu, ka R. G.
sniegusi nepatiesas ziĦas norādot, ka saĦem tikai pensiju Ls 74,07 mēnesī un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ăimenes vai atsevišėi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 1., 2.punktu un 13.2., 19.4.apakšpunktu atteica trūcīgas
personas statusa piešėiršanu.
Kārtību, kādā nosakāms ienākumu un materiālā stāvokĜa līmenis, kuru nepārsniedzot
ăimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras
mitinās vienā mājoklī, vai atsevišėi dzīvojoša persona (turpmāk – ăimene (persona)) tiek atzīta
par trūcīgu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ăimenes (personas) ienākumi un materiālais
stāvoklis, reglamentē Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumi Nr.299 „Noteikumi par
ăimenes vai atsevišėi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” (turpmāk – Noteikumi).
Noteikumu 2.punktā paredzēts, ka ăimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie
ienākumi katram ăimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 90 latu un ja
tai nepieder naudas līdzekĜu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izĦemot šo Noteikumu
19.punktā minēto; tā nav noslēgusi uztura līgumu; tā nesaĦem ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā; persona
ir reăistrējusies Nodarbinātības valsts aăentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs, izĦemot
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta otrajā daĜā minētos gadījumus.
Noteikumi paredz, ka ăimenes (personas) atbilstību trūcīgas ăimenes (personas) statusam
pašvaldības sociālais dienests novērtē pēc iesnieguma saĦemšanas par ăimenes (personas)
atzīšanu par trūcīgu (Noteikumu 3.punkts). Parakstot Noteikumu 3.punktā minēto iesniegumu,
iesniedzējs un viĦa ăimenes pilngadīgās personas pašvaldības sociālajam dienestam dod atĜauju
izmantot pašvaldības un valsts datu reăistros pieejamo informāciju par ăimeni (personu)
(Noteikumu 4.punkts). Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējam jāaizpilda
un jāiesniedz pašvaldības sociālajā dienestā iztikas līdzekĜu deklarācija, kā arī jāiesniedz izziĦas
par Noteikumu 13. un 13.1punktā minētajiem ienākumiem, ja nepieciešamā informācija nav
pašvaldības un valsts datu reăistros (Noteikumu 5.punkts). Deklarācijā iesniedzējam jānorāda

ziĦas par šo noteikumu 1.punktā minētajām personām. Deklarāciju paraksta iesniedzējs,
apliecinot deklarācijā norādīto ziĦu patiesumu (Noteikumu 6.punkts). Pašvaldības sociālais
dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziĦas, izmantojot pašvaldības un valsts datu reăistros
pieejamās ziĦas par ăimeni (personu) vai pieprasot ziĦas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā
arī privātpersonām, ja nepieciešams, pieprasot arī ziĦas apliecinošus dokumentus (Noteikumu
7.punkts).
Noteikumu 20.punkts nosaka, ka, gadījumā, ja ăimenes (personas) ienākumi pārsniedz šo
noteikumu 2.punktā noteikto ienākumu līmeni vai nav ievērotas citas šajos noteikumos minētās
prasības, pašvaldības sociālais dienests pieĦem lēmumu par atteikumu piešėirt trūcīgas ăimenes
(personas) statusu.
Dienests, pieĦemot Lēmumu, izvērtēja R.G. iesniegumus, iztikas līdzekĜu deklarāciju un
tiem pievienotos dokumentus un pamatojoties uz Noteikumu 1., 2.punktu un 13.2.,
19.4.apakšpunktu, un Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.17 „Par
Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” (turpmāk – Saistošie noteikumi)
40.2.1.apakšpunktu atteica trūcīgas personas statusa piešėiršanu. Savukārt pamatojoties uz
Saistošo noteikumu 36.2.apakšpunktu, kurš nosaka, ka pabalsts daĜēju medicīnisku izdevumu
segšanai paredzēts, smagu slimību gadījumos, kas apdraud klienta dzīvību, saskaĦā ar ārsta
atzinumu un kam nav paredzēts valsts finansējums, bet paša pacienta maksājums pārsniedz Ls
1000,00. Šo pabalstu līdz Ls 250,00 vienai personai piešėir ar Bauskas novada domes lēmumu.
Dienestā netika iesniegti dokumenti, kas apliecinātu, ka R. G. būtu nepieciešams pabalsts daĜēju
medicīnisku izdevumu segšanai, līdz ar ko Dienests atteica piešėirt pabalstu.
Noteikumu 13.punktā paredzēts, kādi ienākumi personai jānorāda deklarācijā, lai
izvērtētu atbilstību trūcīgas personas statusam. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 7.panta 2.punkts noteic, ka klienta pienākums ir sniegt ziĦas par sevi. Minētā likuma
12.pants paredz, ka sociālā dienesta tiesības ir saĦemt ziĦas par personas ienākumiem, ja šīs
ziĦas nepieciešamas, lai pieĦemtu lēmumu par sociālās palīdzības sniegšanu.
ĥemot vērā, ka R. G. ar savu parakstu ir apliecinājusi to, ka aizpildītajā iztikas līdzekĜu
deklarācijā ir sniegusi precīzas un patiesas ziĦas (par ienākumiem, īpašumiem, uzkrājumiem,
parādsaistībām, uztura līgumiem) par sevi, apzinājās, ka par nepatiesu ziĦu sniegšanu iestājas
atbildība saskaĦā ar tiesību aktiem.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk – Likums) 7.panta 1.punkts
nosaka, ka klienta pienākums ir aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības
pienākumus. Savukārt Likuma 7.panta 3.punkts nosaka, ka klienta pienākumus ir aktīvi
darboties, lai palielinātu savu pelnītspēju un ienākumus.
Rozālija GrantiĦa ir īpašniece dzīvokĜa īpašumam Biržu iela xxx, Bauskā (kadastra
Nr.xxxx) saskaĦā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜas Bauskas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.40310. R. G. ir arī īpašniece nekustamajam īpašumam „xxxx”
(kadastra Nr.xxxx, kopējā platība 10,4 ha) saskaĦā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu
nodaĜas Vecsaules pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.147 un nekustamajam īpašumam
„xxxx” (kadastra Nr.xxxx kopējā platība 4,0 ha un dzīvojamā māja) saskaĦā ar Bauskas rajona
tiesas zemesgrāmatu nodaĜas Vecsaules pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.148.
2012.gada 8.decembrī Dienestā iesniegtajā iztikas līdzekĜu deklarācijā R. G.norādījusi, ka
vidējie ienākumi mēnesī ir Ls 74,07.
Izvērtējot R. G. iesniegumu, tam pievienotos dokumentus un tajos ietvertās ziĦas, kā arī
citus lietā esošos dokumentus, Bauskas novada dome konstatē, ka R. G., pieprasot trūcīgas
personas statusu, iztikas līdzekĜu deklarācijā nav norādījusi depozīta noguldījumu Ls 260,00,
procentu maksājumu Ls 6,90 un zemes nomas maksu Ls 300,00 par nekustamajiem īpašumiem
„xxx” un „xxx”. R. G.ienākumi par pēdējiem trim kalendāra mēnešiem vidēji mēnesī ir Ls
188,04. Noteikumu 2.punkts noteic, ka ăimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie
ienākumi katram ăimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 90 latu.
Ievērojot visus iepriekš minētos apstākĜus, uzklausot R. G. viedokli šajā lietā un
pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 7.panta 1., 2. un 3.punktu,
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Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daĜas 1.punktu, Ministru kabineta 2010.gada
30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ăimenes vai atsevišėi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu” 3., 5., 6., 7. un 20.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošo
noteikumu Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”
40.2.1apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs, V.Purmale, J.Rumba, V.Veips),
„pret” nav, ar 1 balsi „atturas” (J.Cielavs), NOLEMJ:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” 2013.gada
12.februāra lēmumu „Par atteikumu trūcīgas personas statusa un pabalsta piešėiršanai R. G.”
atstāt negrozītu, bet R. G. iesniegumu noraidīt.
Lēmumu saskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daĜu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).
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