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Par pilnvarotām personām zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 6.martā saņemts biedrības „Bauskas Mednieku un
makšķernieku biedrība” iesniegums „Par pilnvarotām personām zivju resursu aizsardzības
nodrošināšanai”, kurā izteikts lūgums noteikt par Bauskas novada pašvaldības pilnvarotām
personām zivju resursu aizsardzībai un uzraudzībai Tāli Dreijeru un Edgaru Zvilnu.
Zvejniecības likuma 3.panta pirmā daļa noteic, ka zivju resursus Latvijas Republikas
iekšējos ūdeņos un teritoriālajos ūdeņos pārvalda valsts. Zvejniecības likuma 5.panta ceturtajā daļā
noteikta arī pašvaldību kompetence zivju resursu pārvaldības jomā. Minētā tiesību norma noteic,
ka pašvaldība zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij
piederošo zvejas tiesību izmantošanu un pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas
atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai piekļaujas tai.
Izpildot šajā tiesību normā noteikto, Bauskas novada dome 2009.gada 23.decembrī
pieņēma lēmumu „Par licencēto makšķerēšanu Lielupē, Mūsā un Mēmelē Bauskas novada
teritorijā”. Ar šo lēmumu Bauskas novada dome pilnvaroja biedrību „Bauskas Mednieku un
makšķernieku biedrība” organizēt licencēto makšķerēšanu Lielupes baseinā Bauskas novada
administratīvajā teritorijā.
2013.gada 28.februārī Bauskas novada dome izdeva saistošos noteikumus Nr.2
„Par licencēto makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un
Mēmelē”. Saistošo noteikumu 2.punktā noteikts, ka licencētā makšķerēšana Bauskas novada
administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē tiek organizēta saskaņā ar biedrības „Bauskas
Mednieku un makšķernieku biedrība” izstrādāto licencētās makšķerēšanas nolikumu „Nolikums
licencētai makšķerēšanai Lielupē, Mūsā un Mēmelē Bauskas, Jelgavas, Ozolnieku un Rundāles
novados 2013.-2015.gadam”.
Zvejniecības likuma 18.pantā noteikts, ka Latvijas Republikas iekšējo ūdeņu, teritoriālo
ūdeņu un ekonomiskās zonas ūdeņu zivju resursu aizsardzību un uzraudzību veic Valsts vides
dienests un Dabas aizsardzības pārvalde, kā arī Valsts vides dienesta pilnvarota persona sabiedriskais vides inspektors Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē un
pašvaldības pilnvarota persona - attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Ievērojot minētos apstākļus un pamatojoties uz Zvejniecības likuma 18.pantu, 19.panta
ceturto daļu, Bauskas novada domes 2013.gada 28.februāra saistošo noteikumu Nr.2
„Par licencēto makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un
Mēmelē” pielikuma nolikuma „Nolikums licencētai makšķerēšanai Lielupē, Mūsā un Mēmelē
Bauskas, Jelgavas, Ozolnieku un Rundāles novados 2013.-2015.gadam” 11. un 12.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:

Pilnvarot Tāli Dreijeru (personas kods xxxx) un Edgaru Zvilnu (personas kods xxxxx) veikt
zivju resursu aizsardzību un uzraudzību Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par iepirkuma komisijas izveidi autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža
posma Bauskas pilsētā – tranzīta ielu (Kalna un Zaļās ielas posma) 65,45068,555 km atjaunošanas iepirkumu veikšanai
Bauskas novada pašvaldība 2014.gada 12.martā saņēmusi Satiksmes ministrijas vēstuli
(reģ.Nr.3-14.8/824), kurā tā informē, ka 2014.gadā ir ieplānoti finanšu līdzekļi 498 000 euro
apmērā autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža posma Bauskas pilsētā – tranzīta ielu (Kalna
un Zaļās ielas posma) 65,450- 68,555 km atjaunošanas līdzfinansējumam. Līdzfinansējuma
saņemšanai Satiksmes ministrija ir izvirzījusi prasību projekta iepirkuma komisijā iekļaut VAS
„Latvijas Valsts ceļi” pārstāvi Centra reģiona Bauskas nodaļas vadītāju Dzintaru Dzeni.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
kas
noteic, ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, valdēs
un darba grupās, un ievērojot Satiksmes ministrijas 2014.gada 10.marta vēstulē norādītos lūgumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Ar autoceļa A7 Rīga- Bauska-Lietuvas robeža posma Bauskas pilsētā – tranzīta ielu (Kalna un
Zaļās ielas posma) 65,450-68,555 km atjaunošanu saistīto iepirkumu veikšanai izveidot iepirkuma
komisiju 6 locekļu sastāvā:
Inga Abu-Dema – Bauskas novada administrācijas Iepirkumu nodaļas speciāliste
Laima Berga – Bauskas novada administrācijas Saimnieciskās nodaļas būvtehniķe
Dzintars Dzenis – VAS „Latvijas Valsts ceļi” Centra reģiona Bauskas nodaļas vadītājs
Agita Eglinska – Bauskas novada administrācijas Saimnieciskās nodaļas būvinženiere
Andris Rācenis – Bauskas novada administrācijas Iepirkumu nodaļas vadītājs
Ineta Ruhocka – Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietniece.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

3

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.martā

prot.Nr.5, 4.p.

Par atbalstu projektam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana,
iegādājoties divus jaunus rūpnieciski ražotus elektromobiļus Bauskas
novadā”
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 17.februārī ir saņemts Ozolaines pamatskolas
iesniegums par transportlīdzekļa nepieciešamību izglītības iestādei. Lai nodrošinātu Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” ar jauniem un ekspluatācijā
ekonomiskiem transportlīdzekļiem, Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada
administrācija” ir sagatavojusi projekta pieteikumu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana,
iegādājoties divus jaunus rūpnieciski ražotus elektromobiļus Bauskas novadā”, lai Bauskas novada
pašvaldības iestādi „Bauskas novada administrācija” nodrošinātu ar jauniem un ekspluatācijā
ekonomiskiem transportlīdzekļiem.
Projektu plānots iesniegt Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā atklātā projektu
konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu
un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai”.
Konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju (turpmāk – SEG emisijas)
samazināšanu, atbalstot tādu transportlīdzekļu ieviešanu Latvijā, kuri pēc savas konstrukcijas par
vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un
kuru SEG emisijas ir 0 g/km (turpmāk – elektromobilis), un tādu uzlādes staciju izveidi Latvijā,
kuras neatkarīgi no to faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo
vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir pieejamas ikvienai personai,
kura nav attiecīgās uzlādes stacijas īpašnieks.
Projektā paredzētās darbības ir divu jaunu M1 klases automobiļu iegāde. Projekta kopējās
paredzamās izmaksas ir 51 814 euro.
Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumi Nr.78 „Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana
transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai nolikums"
nosaka, ka atbalsta intensitāte no projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas ir līdz 85 %, bet
pieejamais maksimālais finansējums vienam M1 klases elektromobilim ir 18 500 euro.
Lai veicinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu un pamatojoties uz likumu „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
R.Žabovs), „pret” 1 (A.Novickis), „atturas” 3 (S.Jirgensone, J.Rumba, M.Ruža), nolemj:
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1. Atbalstīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” sagatavoto
projekta pieteikumu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties divus jaunus
rūpnieciski ražotus elektromobiļus Bauskas novadā” un uzdot Bauskas novada pašvaldības
iestādei „Bauskas novada administrācija” iesniegt to līdz 2014.gada 1.aprīlim Vides investīciju
fondā.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 51 814 (piecdesmit viens tūkstotis astoņi simti
četrpadsmit euro), no kuriem Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir EUR
37 000 (trīsdesmit septiņi tūkstoši euro) jeb 71,41 % un Bauskas novada domes
līdzfinansējums EUR 14 814 euro (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti četrpadsmit euro), jeb
28,39 % ir attiecināmās izmaksas un 00,00 (nulle euro, 00 centi) euro ir neattiecināmās
izmaksas.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu no
Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par atbalstu projektam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzstādot
publiski pieejamu uzlādes staciju Bauskas pilsētā”
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija” ir sagatavojusi
projekta pieteikumu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzstādot publiski pieejamu
uzlādes staciju Bauskas pilsētā”, lai veicinātu uzlādes staciju izveidi, kuras neatkarīgi no to
faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu
nodrošināšanai.
Projektu plānots iesniegt Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā atklātā projektu
konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu
un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai”.
Konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju (turpmāk – SEG emisijas)
samazināšanu, atbalstot tādu transportlīdzekļu ieviešanu Latvijā, kuri pēc savas konstrukcijas par
vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un
kuru SEG emisijas ir 0 g/km (turpmāk – elektromobilis) un tādu uzlādes staciju izveidi Latvijā,
kuras neatkarīgi no to faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo
vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir pieejamas ikvienai personai,
kura nav attiecīgās uzlādes stacijas īpašnieks (turpmāk – uzlādes stacija).
Bauskas pilsētu 3 km garumā šķērso starptautiskā automaģistrāle VIA Baltica, pa kuru
diennaktī pārvietojas 16 000 automašīnu, tai skaitā 4000 kravas transportlīdzekļu, kas ir lielākais
SEG emisijas avots.
Projektā paredzētās darbības ir jaunas uzlādes stacijas izveide Bauskas pilsētā pie Tūrisma
informācijas centra (adrese: Rātslaukums 1, Bauska, Bauskas nov.). Projekta kopējās paredzamās
izmaksas ir 41 140 euro.
Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumi Nr.78 „Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana
transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” nolikums”
nosaka, ka atbalsta intensitāte no projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas ir līdz 85 %, bet
pieejamais maksimālais finansējums vienai uzlādes stacijai ir 31 300 euro.
Lai veicinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, uzlabotu dzīves vidi Bauskas
pilsētā, veicinātu Bauskas novada tūrisma sektora attīstību un nodrošinātu zemākas izmaksas
pašvaldības autotransporta uzturēšanai, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 19.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (A.Novickis, M.Ruža), nolemj:
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1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un līdz
2014.gada 1.aprīlim iesniegt SIA „Vides investīciju fonds” projekta iesniegumu
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzstādot publiski pieejamu uzlādes staciju
Bauskas pilsētā”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 41 140 (četrdesmit viens tūkstotis viens simts
četrdesmit euro), no kuriem Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir EUR 31 300
(trīsdesmit viens tūkstotis trīs simti euro) jeb 76,08 % un Bauskas novada domes
līdzfinansējums EUR 9840 (deviņi tūstoši astoņi simti četrdesmit euro), jeb 23,92 % ir
attiecināmās izmaksas un 00,00 ( nulle euro un 00 centi) euro ir neattiecināmās izmaksas.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu no
Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par SIA „REM PRO” projekta „Daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra
būvniecība Salātu ielā 5A, Bauskā, Bauskas novadā” izstrādi
Bauskas novada dome 2013.gada 31.pktobrī pieņēma lēmumu „Par SIA „REM PRO”
izstrādātā tehniskā projekta „Daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecība Salātu ielā 5A,
Bauskā, Bauskas novadā” izvērtējumu un priekšlikumiem turpmākai rīcībai”.
Ar minēto lēmumu tika atbalstīts Bauskas novada pašvaldības darba grupas
daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra (zemas enerģijas patēriņa peldbaseina) jautājumā
priekšlikums turpināt būvprojektēšanu, nosakot, ka tā pabeidzama līdz 2014.gada 31.martam, kā
arī uzdots Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram 2012.gada 18.jūlija līguma
Nr.BNA 2012/025/TP izpildes kontroles nodrošināšanai izveidot projekta vadības grupu. iesaistot
tajā nepieciešamos speciālistus.
2014.gada 26.februārī Bauskas novada pašvaldībā saņemts SIA „REM PRO” iesniegums
Nr.2014/02/18/08, kurā izteikts lūgums pagarināt būvprojekta izstrādes termiņu līdz 2014.gada
30.maijam un kā pamatojums šim lūgumam norādīti šādi apstākļi:
Būvprojekta izstrādes gaitā radušies papildus projektēšanas darbi. SIA „REM PRO”
inženieri piedāvāja granulu katlu mājas izbūvi kā atjaunojamā resursa (koksnes atlikumu)
izmantošanas iespēju un šo piedāvājumam Bauskas novada pašvaldība akceptēja. Lai varētu
katlumāju veiksmīgi integrēt ēkas apjomā, izvairoties no papildus apjomiem, kas sadrumstalotu
ēkas viengabalaino, arhitektonisko izskatu, atrastu piemērotu katlu mājas funkcionālo un
tehnoloģisko risinājumu, tika izstrādāti dažādi projekta papildu risinājumi, lai nodrošinātu
kurināmā piegādi un uzglabāšanu nepieciešamā daudzumā. Šis variants no projektēšanas viedokļa
ir daudz sarežģītāks, darbietilpīgāks un laikietilpīgāks, nekā cita veida risinājumi. Katlu mājas
projektēšana aizkavēja projektēšanas darbus, jo tās izvietošana pagrabā, nestandarta kurināmā
noliktava aizkavēja lēmumu pieņemšanu par ēkas konstruktīvajiem elementiem, kustības
organizāciju un citiem jautājumiem. Šī iemesla dēļ tika kavēts apkures un ventilācijas speciālistu
darbs, bet visvairāk kavējās būvkonstrukciju daļas projektēšana.
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus un noklausoties projekta vadības darba grupas vadītājas –
Bauskas novada Būvvaldes vadītājas Daces Putnas ziņojumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nebalso 1 (A.Novickis),
nolemj:
1. Atbalstīt SIA „REM PRO” izteikto lūgumu pagarināt 2012.gada 18.jūlija līgumā Nr.BNA
2012/025/TP noteiktā darba izpildes termiņu – piekrist līguma termiņa pagarināšanai līdz
2014.gada 30.maijam.
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2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” vadītājam –
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt ar SIA „REM PRO” vienošanos par
grozījumiem 2012.gada 18.jūlija līgumā Nr.BNA 2012/025/TP atbilstoši šī lēmuma
1.punktam.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.martā

prot.Nr.5, 7.p.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA „Īslīces ūdens” pamatkapitāla
palielināšanai
2014.gada 10.martā Bauskas novada pašvaldībā saņemts SIA „Īslīces ūdens” valdes
locekļa Aleksandra Rūjas iesniegums, kurā informē, ka nepieciešami EUR 10 095,72
(Ls
7 095,31), lai izpildītu ar SIA „Viona” noslēgtā būvdarbu līguma saistības Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (turpmāk - ERAF) līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta Ādžūnu ciemā” ietvaros.
2011.gada 18.augustā noslēgts līgums starp valsts aģentūru „Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra” (turpmāk - CFLA) un SIA „Īslīces ūdens” par ERAF projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta Ādžūnu ciemā” īstenošanu.
Atbilstoši līguma „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskas novada Īslīces
pagasta Ādžūnu ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/019/050 2013.gada 13.jūnija
grozījumiem Nr.2 projekta kopējās izmaksas ir EUR 428 382,62 (Ls 301 069,02),
tajā
skaitā attiecināmās izmaksas EUR 253 271,71 (Ls 178 000,37), neattiecināmās izmaksas EUR
175 110,91 (Ls 123 068,65). Plānotie projekta izmaksu finansēšanas avoti:
ERAF
līdzfinansējums EUR 215 280,50 (Ls 151 300,00), pašvaldības līdzfinansējums (ieguldījums
pamatkapitālā) EUR 138 754,72 (Ls 97 517,37), kapitālsabiedrības līdzfinansējums EUR
74 347,40 (Ls 52 251,65).
CFLA veica projekta maksājuma pieprasījuma Nr.3 pārbaudi un samazināja projekta
attiecināmās izmaksas par EUR 11 877,32 (Ls 8 347,43). Līdz ar to ERAF līdzfinansējuma daļa
tiek samazināta par EUR 10 095,72 (Ls 7 095,31).
Ievērojot iepriekš minēto, projekta izmaksu finansēšanas avotu sadalījums ir šāds: ERAF
līdzfinansējums EUR 205 184,79 (Ls 144 204,69), pašvaldības līdzfinansējums (ieguldījums
pamatkapitālā) EUR 148 850,43 (Ls 104 612,68), kapitālsabiedrības līdzfinansējums EUR
74 347,40 (Ls 52 251,65).
Savukārt 2014.gada 4.marta iesniegumā Nr.30 „Par SIA „Īslīces ūdens” izdevumu
segšanu” SIA „Īslīces ūdens” valdes loceklis Aleksandrs Rūja lūdz risināt kapitālsabiedrības
finanšu nepietiekamību, kas radusies saistībā ar ERAF līdzfinansētā projektā „Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzu ciemā” apmaksātiem papildu izdevumiem par
elektroenerģijas pieslēguma projekta izstrādi, pieslēgumu trim sūkņu stacijām Bauskas novada
Īslīces pagasta Bērzu ciemā - Skolas ielā, apdzīvotā vietā „Dimanti”, Ernesta Kapkalna ielā 7 un
elektroapgādes objekta „Attīrīšanas iekārtas”, „Bērzi”, Īslīces pagasts, Bauskas novads
pārvietošanu. Minētie izdevumi netika iekļauti projekta būvniecības tāmē un to apmaksa veikta no
kapitālsabiedrības pašu līdzekļiem. Nepieciešamā finansējuma summa ir EUR 7 899,42 (septiņi
tūkstoši astoņi simti deviņdesmit deviņi euro un 42 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta
pirmās daļas 1.punktu,
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Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, D.Jātniece, A.Jātnieks, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 3 (V.Grigorjeva, S.Jirgensone, A.Novickis), nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta rezerves fonda līdzekļiem SIA
„Īslīces ūdens” pamatkapitāla palielināšanai EUR 17 995 (septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti
deviņdesmit pieci euro), tajā skaitā:
1.1. EUR 10 096 (desmit tūkstoši deviņdesmit seši euro) pašvaldības
līdzfinansējuma daļas palielināšanai ERAF projektā „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta Ādžūnu ciemā”;
1.2. EUR 7 899 (septiņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit deviņi euro)
darbības nodrošināšanai, veicot ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
līdzekļu piešķīrumu SIA „Īslīces ūdens” pamatkapitāla palielināšanai iekļaut kārtējos budžeta
grozījumos.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.martā

prot.Nr.5, 8.p.

Par G. T. iesnieguma izskatīšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 17.februārī saņemts G. T., dzīvesvietas adrese:
,,xxx”, Brunavas pag., Bauskas nov., iesniegums (reģistrēts ar Nr. 3-14.18/234), kurā izteikts
lūgums sniegt finansiālu atbalstu iesniedzēja meitai I. T. dalībai Pasaules čempionātā junioriem
un kvalifikācijas turnīrā Pasaules jauniešu Olimpiādei tekvondo, kas norisināsies 2014.gadā no
20.marta līdz 26.martam Taipejā, Taivānā. Latvijas Taekvondo federācijas 2014.gada 17.februāra
vēstulē norādīts, ka I. T. būs vienīgā Latvijas pārstāve šāda līmeņa sacensībās un kopējās izmaksas
dalībai sacensībās ir 2008,82 euro, t.sk. ceļa izdevumi 1128,82 euro, uzturēšanas izdevumi 880
euro.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikumu Nr.2 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.4.apakšpunktu
finansiālu atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk kā vienu reizi kalendārajā gadā 430 euro
uzturēšanās izdevumiem un 430 euro ceļa izdevumiem uz pasākuma vietu un atpakaļ.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Bauskas
novada domes 2013.gada 26.septembra nolikumu Nr.2 „Kārtība, kādā piešķir finansējumu
Bauskas novada sportistu dalībai sporta pasākumos” un Bauskas novada sabiedriskās sporta lietu
padomes ieteikumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Piešķirt G. T. finansējumu 860 euro apmērā, tai skaitā 430 euro ceļa izdevumu samaksai un 430
euro uzturēšanās izdevumu samaksai no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs
„Mēmele”” budžeta finanšu līdzekļiem meitas I. T. dalībai Pasaules čempionātā junioriem un
kvalifikācijas turnīrā Pasaules jauniešu Olimpiādei tekvondo.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.martā

prot.Nr.5, 9.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības
iestādei „Bauskas novada administrācija”
Izvērtējot nepieciešamību veikt elektroniskās dokumentu vadības sistēmas „DocLogix”
uzlabošanu un sistēmas atjaunošanu uz jaunāko versiju, nolūkā optimizēt dokumentu aprites
procesus Bauskas novada pašvaldībā, nepieciešams iegādāties SQL Server 2012 licences, kuru
iegādes summa elektroniskajā iepirkumu sistēmā ir 6050 euro.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldības
budžetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis), nolemj:
1.

2.

Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta rezerves fonda papildu
finansējumu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija”
SQL Server 2012 licenču iegādei EUR 6050 (seši tūkstoši piecdesmit euro).
Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
līdzekļu piešķīrumu no rezerves fonda iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.martā

prot.Nr.5, 10.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Bauskas 2. vidusskola” nolikumā
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas
2.vidusskola” direktores V.Grigorjevas 2014.gada 6.marta iesniegumu par pamatizglītības
pedagoģiskās korekcijas un pamatizglītības 2.posma izglītības programmu ieviešanu un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas 2. vidusskola”
nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 29.janvārī) šādus grozījumus:
1. Svītrot 7.4.apakšpunktu.
2. Papildināt 7.punktu ar 7.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.7. Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programmu (kods 21011811).”
3. Papildināt 7.punktu ar jaunu 7.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.8. Pamatizglītības 2. posma (7.–9. klase) programmu (kods 23011112).”
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2010.gada 28.janvārī (prot. Nr.1,
17.§)

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Bauskas 2.vidusskola”
NOLIKUMS
(Grozījumi 26.05.2011.; 26.01.2012.; 11.04.2013.; 27.03.2014.)
Bauskā
2010.gada 28.janvārī

Nr.5
Izdots saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma 9.pantu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas 2.vidusskola” (tālāk tekstā – skola) ir
Bauskas novada Domes (tālāk tekstā - dibinātājs) pārraudzībā esoša vispārējās izglītības
iestāde, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, speciālās pamatizglītības, vispārējās vidējās
izglītības un interešu izglītības programmas. (26.01.2012.; 11.04.2013.grozījumu
redakcijā.)
Skolai ir struktūrvienība „Daudzfunkcionālais izglītības centrs” (tālāk tekstā - DFIC),
kas darbojas uz DFIC reglamenta pamata.
2. Skolas adrese: Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901. (11.04.2013.grozījumu
redakcijā.)
3. Skolai ir savs zīmogs, norēķinu konti kredītiestādēs. Skolai var būt sava simbolika.
II. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi
4. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu,
kas nodrošinātu valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.
5. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
6. Skolas uzdevumi:
6.1.
īstenot vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, to
mērķus un uzdevumus;
6.2.
izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
6.3.
racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus;
6.4. sadarboties ar izglītojamo (tālāk tekstā – skolēnu) vecākiem, lai nodrošinātu
izglītības ieguvi visiem skolēniem.
III. Īstenojamās izglītības programmas
7. Izglītojošo darbību skolā reglamentē izglītības programma.
Skola īsteno:
7.1.
Pamatizglītības programmu (kods 21011111);
7.2. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
(kods 21015611); (26.01.2012.grozījumu redakcijā.)
7.3.
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods
31011011);
7.4.
Svītrots ar 27.03.2014.grozījumiem;
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Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods
31011013);
7.6. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
programmu (kods 31013011);
7.7. Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programmu (kods 21011811);
(Papildināts ar 27.03.2014.grozījumiem.);
7.8. Pamatizglītības 2.posma (7.- 9.klase) programmu (kods 23011112). (Papildināts ar
27.03.2014.grozījumiem).
8. Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam izglītības ieguves valoda skolā ir latviešu.
(26.01.2012.grozījumu redakcijā.)
7.5.

IV. Izglītības procesa organizācija
9. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu
datumu, kā arī skolēnu brīvdienas nosaka Ministru kabinets.
10. Skolēnu uzņemšana skolā notiek Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.
11. Mācību darba pamatorganizācijas forma skolā ir mācību stunda, mācību nodarbība.
Skolēnu mācību slodzes sadalījums pa nedēļas dienām ir noteikts atbilstoši normatīvo aktu
prasībām un izglītības programmai skolas direktora apstiprinātajā stundu sarakstā, ar kuru
pirms katra semestra sākuma tiek iepazīstināti skolēni un pedagogi.
12. Stundu saraksts:
12.1. ietver izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plānā noteiktās mācību
stundas un klases stundu;
12.2. neietver izglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības, kas ir izglītības
programmas papildu daļa, kuru organizē, ievērojot brīvprātības principu;
12.3. ir pastāvīgs un izmaiņas tajā var izdarīt tikai skolas direktors, direktora vietnieks
vai skolas direktora norīkota persona.
13. Skolēnu interesēm atbilstošu papildizglītošanu (pulciņi, mākslinieciskā pašdarbība, valodu
kursi u.c. nodarbības ārpus izglītības programmas) par dibinātāja vai vecāku līdzekļiem
īsteno pirms vai pēc mācību stundām, ja skolā ir iesniegts skolēnu vecāku (aizbildņu)
rakstisks iesniegums.
14. Mācību stundas, mācību nodarbības ilgums skolā ir 40 minūtes.
15. Skolā ir pagarinātās dienas grupas un nav internāta pakalpojumi, kuru darbība noris
saskaņā ar skolas izstrādāto kārtību.
16. Skolēniem divas reizes gadā – semestra beigās un mācību gada beigās tiek izsniegtas
Izglītības un zinātnes ministrijas noteikta parauga liecības ar ierakstiem par skolēnu
mācību sasniegumiem.
17. Valsts izglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību īstenošanas
kvalitātes nodrošināšanai atsevišķu (vai vairāku radniecīgu) mācību priekšmetu pedagogi
tiek apvienoti metodiskās komisijās. Metodisko komisiju darbības virziens un kompetence
noteikta tās reglamentā.
V. Skolas vadība. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības
18. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba skolas dibinātājs.
19. Direktora atbildība noteikta Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos. Direktors vada
skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu.
20. Direktoram var būt vietnieki. Vietniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī
pienākumus nosaka direktors.
21. Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaļinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā
direktora pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaņā ar skolas
direktora ieteikumu norīko Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors. (11.04.2013.
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grozījumu redakcijā.) Direktora īslaicīgas prombūtnes laikā direktora pienākumus veic
direktora norīkots direktora vietnieks.
22. Pedagogus darbā var pieņemt arī konkursa kārtībā. Konkursa kārtību un noteikumus
nosaka skolas direktors, saskaņojot ar skolas padomi.
23. Skolas tehnisko personālu un citus darbiniekus, to skaitu, saskaņo ar dibinātāju.
24. Skolas tehniskā personāla pienākumi un tiesības ir noteiktas konkrēto darbinieku amatu
aprakstos un darba līgumos.
VI. Skolas pašpārvalde
25. Sabiedrības, pašvaldību un vecāku sadarbības nodrošināšanai atbilstoši Vispārējās
izglītības likuma prasībām tiek izveidota skolas padome. Tā darbojas saskaņā ar padomes
nolikumu.
26. Skolas padomes sastāvs, izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Vispārējās izglītības
likumā un skolas padomes nolikumā.
27. Skolēnu pašpārvaldi pēc savas iniciatīvas un ar skolas pedagogu un direktora atbalstu veido
skolēni. Tā darbojas saskaņā ar skolēnu pašpārvaldes nolikumu un demokrātijas
principiem. Pārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence noteikta tās nolikumā.
VII. Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība
28. Skola saskaņā ar skolas nolikumu patstāvīgi izstrādā skolas nolikumā noteiktos iekšējos
normatīvos aktus (kārtības, noteikumi, reglamenti). Direktors izdod iekšējos normatīvos
aktus saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
29. Skolas attīstības plāns, skolas izglītības programmas, Karjeras izglītības centra reglaments,
Struktūrvienības (vakara (maiņu) un neklātienes izglītības programmu realizēšanas)
reglaments, Daudzfunkcionāla izglītības centra reglaments ir saskaņojami ar dibinātāju.
30. Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot
skolā skolas dibinātājam adresētu iesniegumu.
VIII. Saimnieciskā darbība
31. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam skolas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un
fiziskām personām līgumus par dažādu skolai nepieciešamo darbu veikšanu un
pakalpojumu sniegšanu.
32. Skola sniedz ēdināšanas, dienesta viesnīcu, internāta, ārpusstundu darba, kā arī citus
pakalpojumus (telpu īre u.c.), ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai. Maksas
pakalpojumu sarakstu un izcenojumus apstiprina dibinātājs ar savu lēmumu.
IX. Finansēšanas kārtība
33. Finansēšanas avoti ir:
33.1.
valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu;
33.2.
pašvaldības budžeta līdzekļi;
33.3.
papildu finanšu līdzekļi, kurus skola var saņemt:
33.3.1.
no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un
dāvinājumu veidā;
33.3.2.
sniedzot maksas pakalpojumus skolas nolikumā noteiktajos
gadījumos;
33.3.3.
ieņēmumi no saimnieciskās darbības un citi ieņēmumi.
34. Skolā izglītības programmas apguve skolēniem ir bez maksas. Interešu izglītības
programmas finansēšanas kārtību un apmēru nosaka skolas dibinātājs.
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35. Skolai tās nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus nodrošina
skolas dibinātājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. dibinātājs nodrošina skolas
uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, to skaitā tehniskā personāla darba algas, un
nosaka kārtību, kādā tās pārziņā esošā skola finansējama no dibinātāja budžeta.
36. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, skolas
aprīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu materiālajai stimulēšanai, skolas maksas
pakalpojumu atjaunošanas izdevumiem. Par papildu līdzekļu izmantošanu skolas direktors
sniedz pārskatu skolas padomei.
37. Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām) vai pakalpojumu veidā,
sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un
kvalitatīvos rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē, un iegrāmato šīs
materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.
38. Pēc vecāku iniciatīvas veiktie skolas un/vai klases telpu remonti ar vecāku materiāliem
uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojumu veidā.
X. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība
39. Skolu reorganizē un likvidē dibinātājs, iepriekš šādu lēmumu saskaņojot ar Izglītības un
zinātnes ministriju.
XI. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
40. Skolas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina dibinātājs. Grozījumus skolas nolikumā
dibinātājs var izdarīt pēc savas iniciatīvas vai skolas direktora priekšlikuma.
XII. Citi normatīvajos aktos noteiktie skolas pienākumi
41. Skola kārto lietvedību (skolas dokumentācija) un skolas arhīvu saskaņā ar normatīvajos
aktos noteikto.
42. Skola noteiktā laikā sagatavo atskaites atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un Valsts
statistikas pārvaldes noteiktajām pārskatu formām.
43. Higiēnas un ugunsdrošības ievērošana skolā tiek nodrošināta atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
44. Kavējumu uzskaiti veic klases audzinātājs un tiek veikta atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam.
45. Iekšējo kārtību reglamentē skolas iekšējie kārtības noteikumi, kurus apstiprina skolas
direktors un saskaņo ar skolas padomi.
46. Skolēnu pārvadājumi tiek nodrošināti saskaņā ar skolas dibinātāja noteikto kārtību.
47. Skolas sadarbība ar vecākiem tiek reglamentēta iekšējās kārtības noteikumos.
48. Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu, saglabāšanu skola
nodrošina saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

(Paraksts)

BAUSKAS 2.VIDUSSKOLAS DIREKTORE
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V.GRIGORJEVA

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.martā

prot.Nr.5, 11.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Vecsaules pamatskola” nolikumā
Saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Vecsaules
pamatskola” attīstības plānu izglītības iestādē 2013./2014.m.g. uzsākta licencētu speciālās
pamatizglītības programmu īstenošana.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu un ievērojot Bauskas
novada pašvaldības vispārizglītojošās izglītības iestādes „Vecsaules pamatskola” direktora Egona
Brazauska 2014.gada 5.marta iesniegumā izteikto lūgumu par grozījumiem Vecsaules
pamatskolas nolikumā,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Vecsaules pamatskola”
nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2009.gada 22.oktobrī) šādus grozījumus:
1. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:
„12. Vispārējās izglītības likuma noteiktajā kārtībā Vecsaules pamatskolā tiek īstenotas šādas
izglītības programmas:
12.1. pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;
12.2. vispārējās pamatizglītības programma, kods 21011111;
12.3. pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma, kods 21011811;
12.4. speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods
21015611;
12.5. speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem garīgās attīstības traucējumiem, kods
21015811.”
2. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:
„25. Izglītības iestāde var īstenot interešu izglītības programmas. Interešu izglītības un
pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvo nodarbību grupas tiek komplektētas pēc vecāku
iesniegumiem.”
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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2009.gada 22.oktobra sēdē (prot.Nr.8, 8.§)

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Vecsaules pamatskola”
NOLIKUMS
(Grozījumi 26.05.2011.; 11.04.2013.; 27.03.2014.)
Bauskā
2009.gada 22.oktobrī

Nr.5
I. Vispārīgie noteikumi

1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Vecsaules pamatskola” (turpmāk – skola) ir Bauskas
novada domes (tālāk tekstā – dibinātājs) pārraudzībā esoša vispārējās izglītības iestāde skolas
izglītības programmu īstenošanai. (11.04.2013.grozījumu redakcijā.)
2. Skolas pilns nosaukums ir Vecsaules pamatskola.
3. Skolai ir struktūrvienība „Jaunsaules pamatskola”, kura ir teritoriāli atdalīta no Vecsaules
pamatskolas (adrese – „Jaunsaules pamatskola”, Vecsaules pagasts, Bauskas novads, LV3915). (11.04.2013.grozījumu redakcijā.)
4. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi likumi
un normatīvie akti, kā arī Vecsaules pamatskolas nolikums, kas izdots, pamatojoties uz
Izglītības likumu un Vispārējās izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem un saskaņots
ar Bauskas novada domi.
5. (Svītrots ar 26.05.2011.grozījumiem.)
6. Skolai ir zīmogs ar papildināto valsts mazo ģerboni, kā arī noteikta parauga veidlapas, savs
budžets un norēķinu konts bankā.
7. Struktūrvienībai „Jaunsaules pamatskola” ir zīmogs ar papildināto valsts mazo ģerboni, kuru
izmanto ar rīkojumu nosakot atbildīgos par drošību ekskursijās, pārgājienos, masu pasākumos
un sporta sacensībās; apstiprinot pārbaudes darbu grafikus; apzīmogojot struktūrvienībai
sniegto pakalpojumu pavadzīmes.
II.

Darbības pamatvirziens, mērķis un uzdevumi

8. Skolas darbības pamatvirziens ir mācību un audzināšanas darbība.
9. Skolas darbības mērķis ir:
9.1.veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot pedagoģisko procesu, kas nodrošinātu valsts
pamatizglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu;
9.2.skolas pedagoģisko procesu virzīt uz izglītojamā (turpmāk – skolēna) atbildīgu attieksmi pret
sevi, ģimeni, sabiedrību, valsti.
9.3.Skolas uzdevumi ir:
9.3.1. īstenot vispārējās pamatizglītības programmu un citas licencētas programmas, kas atbilst
skolēnu pamatizglītības vecumam;
9.3.2. nodrošināt iespēju skolēniem iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot sevi
aktīvai un atbildīgai līdzdalībai sabiedrības un valsts dzīvē;
9.3.3. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina skolēna
personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
9.3.4. mācību un audzināšanas metožu pielietojumā pedagogam izvēlēties tieši viņam un viņa
personībai, profesionālajai sagatavotībai piemērotu optimālu modeli;
9.3.5. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un saziņas resursus;
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9.3.6. sadarboties ar skolēnu vecākiem (personām, kuri realizē vecāku varu, turpmāk tekstāvecākiem), lai dotu iespēju obligātās pamatizglītības ieguvi visiem skolas skolēniem
obligātās izglītības vecumā;
9.3.7. pedagoģiskajā procesā sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskām
organizācijām jautājumos, kas saistīti ar skolēnu izglītību un audzināšanu;
9.3.8. pedagoģiskajā procesā ievērot demokrātijas, humānisma, ētiskuma, zinātniskuma,
individuālās pieejas, diferenciācijas un sistemātiskuma principus;
9.4. Atbilstoši spēkā esošajiem izglītības likumiem skola realizē pedagoģiskā procesa
patstāvību.
III.

Īstenojamās izglītības programmas

10. Skolas vispārējās pamatizglītības reglamentējošos dokumentus un to īstenošanu nosaka
Vispārējās izglītības likums.
11. Izglītības programmu īstenošanu nosaka Izglītības likums un Vispārējās izglītības likums.
12. Vispārējās izglītības likuma noteiktajā kārtībā Vecsaules pamatskolā tiek īstenotas šādas
izglītības programmas: (27.03.2014.grozījumu redakcijā.)
12.1. pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;
12.2. vispārējās pamatizglītības programma, kods 21011111;
12.3. pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma, kods 21011811;
12.4. speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods
21015611;
12.5. speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem garīgās attīstības traucējumiem, kods
21015811.
IV.

Izglītības procesa organizācija

13. Visi skolas skolēni ir vienlīdzīgi savās tiesībās iegūt izglītību.
14. Mācību gada ilgumu, mācību gada semestru sākumu un beigas nosaka spēkā esošie izglītības
likumi un attiecīgie Ministru kabineta noteikumi.
15. Projektu nedēļas norises laiku un 1. klases papildus brīvlaiku, saskaņojot ar pašvaldību, nosaka
skola, tā tiek plānota skolas gada darba plānā.
16. Atbilstoši ārkārtas situācijai ar direktora rīkojumu skola var pārtraukt mācības, nosakot mācība
darba atstrādāšanas veidu un grafiku.
17. Atbilstoši Izglītības likumam pamatizglītības ieguve ir obligāta.
18. Skolēnu uzņemšana skolā pamatizglītības programmas apguvei un atskaitīšana no tās notiek
atbilstoši attiecīgiem MK noteikumiem.
19. Uzņemot bērnus skolā MK noteiktā kārtībā, pamatizglītības programmas apgūšanai skola
nerīko iestājpārbaudījumus.
20. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums 1.- 9. klasei
ir 40 minūtes.
21. Skolēnu maksimālo mācību stundas ilgumu, skaitu dienā un nedēļā, kā arī mācību gada ilgumu
pamatizglītības programmas apguvei nosaka Vispārējās izglītības likums vai citi normatīvie
akti.
22. Mācību nedēļas garums ir piecas dienas. Sestdienas un svētdienas ir brīvdienas. Mācību
slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām atspoguļo mācību priekšmetu stundu saraksts (turpmāksaraksts). Stundu sarakstu izveido direktora vietnieks izglītības jomā un struktūrvienības
vadītājs, apstiprina direktors. Ar skolas direktora apstiprināto stundu sarakstu skolēni un
pedagogi iepazīstināmi katra semestra sākumā.
23. Mācību priekšmetu stundu saraksts:
23.1. ietver pamatizglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plānā nosauktos mācību
priekšmetus un klases audzinātāja stundu;
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23.2. ir pastāvīgs visu semestri, izmaiņas tajā var izdarīt tikai direktors, direktora vietnieks
mācību darbā, struktūrvienības vadītājs vai direktora pilnvarota persona;
23.3. neietver fakultatīvās un interešu grupu nodarbības, kas tiek organizētas, ievērojot
brīvprātības principu.
24. Fakultatīvo un interešu grupu nodarbību grafiku izveido direktora vietnieks izglītības jomā un
struktūrvienības vadītājs, apstiprina direktors.
25. Izglītības iestāde var īstenot interešu izglītības programmas. Interešu izglītības un
pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvo nodarbību grupas tiek komplektētas pēc
vecāku iesniegumiem. (27.03.2014.grozījumu redakcijā.)
26. 1.–4. klašu skolēniem, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, tiek organizētas pagarinātās
darba dienas grupas.
27. Skolēniem, kuriem pēc sertificēta ģimenes ārsta slēdziena nepieciešama mājas apmācība, tā
tiek nodrošināta atbilstoši spēkā esošajiem likumiem.
28. Skola piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības spējīgajiem un talantīgiem skolēniem,
kā arī skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās un nepieciešama palīdzība mācību priekšmeta
apguvē. Nodarbību grafiku izveido direktora vietnieks izglītības jomā un struktūrvienības
vadītājs, apstiprina direktors.
29. Pamatizglītības programmā nodarbības notiek atbilstoši skolas mācību plānam un licencētai
pamatizglītības programmai.
30. Katrai klasei ar direktora rīkojumu tiek noteikts klases audzinātājs, kurš darbojas saskaņā ar
direktora apstiprinātu klašu audzinātāja amata aprakstu.
31. Skolā mācības tiek organizētas semestros.
32. Skolēnu sasniegumus vērtē Ministru kabineta noteiktā kārtībā. Mainoties MK norādēm par
mācību sasniegumu vērtēšanu, skola informē vecākus un skolēnus un pārkārto vērtēšanas
sistēmu atbilstoši jaunajām izmaiņām.
33. Skolēni katra semestra beigās saņem ārējiem normatīviem aktiem atbilstošu liecību. Liecību
izsniedz divas reizes gadā katra semestra pēdējā dienā vai pēc papildus mācību pasākumiem,
pēcpārbaudījumiem atbilstoši pārcelšanas noteikumiem MK noteiktajā kārtībā.
34. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā skolēni saņem apliecību par vispārējo pamatizglītību un
sekmju izrakstu vai liecību.
35. Mācību gada beigās skolēnu mācību sasniegumi tiek atspoguļoti sekmju kopsavilkuma žurnālā
un skolēna personas lietā, ierakstot tajos direktora rīkojuma numuru par skolēna pārcelšanu
nākamajā klasē vai atstāšanu otru gadu tajā pašā klasē.
36. Pēc pedagoģiskās padomes ieteikuma direktors ar rīkojumu nosaka 2 mācību gada noslēguma
pārbaudes darbus 5.-8. klasēs, pēcpārbaudījumus un papildus mācību pasākumus.
37. Valsts pārbaudes darbi notiek MK noteiktajā kārtībā.
38. Pamatizglītības programmas apguvi apliecinošo dokumentu izsniegšanas kārtību nosaka
Vispārējās izglītības likums un attiecīgi MK noteikumi.
39. Skola regulāri informē skolēnu vecākus par skolēna mācību darbības rezultātiem, citiem
sasniegumiem, veicot ierakstus skolēnu dienasgrāmatās. To nosaka kārtība, kādā notiek
informācijas apmaiņa starp skolu un vecākiem.
40. Mācību kavējumi tiek reģistrēti stundu žurnālā (atzīmē skolotājs). Vienu reizi mēnesī
kopsavilkumu veido klases audzinātājs sekmju žurnālā, bet liecībā – vienu reizi semestrī.
41. Katra mācību gada beigās skolas direktors un tā vietnieks izglītības jomā iepazīstina pedagogus
ar prognozi nākošā mācību gada mācību priekšmetu stundu slodžu sadalē.
42. Skolā darbojas skolas bibliotēka, kura darbojas pēc bibliotēkas reglamenta.
V.

Metodiskās komisijas

43. Valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību izpildei,
mācību priekšmetu un pedagogu pieredzes popularizēšanai, pasākumu un projektu īstenošanai
skola izveido mācību priekšmetu un klašu audzinātāju metodiskās komisijas (turpmāk tekstā –
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komisija). Komisiju skaitu, sastāvu un vadītājus apstiprina ar direktora rīkojumu. Komisiju
darbs tiek organizēts, pamatojoties uz Metodisko komisiju nolikumu, komisiju darbu organizē
un vada direktora vietnieks izglītības jomā.
44. Komisiju uzdevumi:
44.1. izvērtēt pedagogu izstrādātās mācību priekšmetu un audzināšanas programmas un ierosināt
direktoram tās apstiprināt;
44.2. apspriest pedagogu izstrādātos tematiskos plānus un saskaņot ar katrai klasei veicamo
pārbaudes darbu: domrakstu, tematisko kontroldarbu, ieskaišu, referātu, zinātnisko darbu u.c.
grafiku semestrim;
44.3. nodrošināt starppriekšmetu saikni starp atsevišķiem mācību priekšmetiem vai tēmām un
audzināšanas pasākumiem;
44.4. analizēt skolēnu mācību sasniegumu un pedagogu darba rezultātus;
44.5. risināt jautājumus, kas ir saistīti ar mācību saturu, mācību līdzekļu pielietošanu un izvēli,
kā arī ar skolas inovatīvo darbību;
44.6. organizēt mācību priekšmetu olimpiādes, projektu nedēļas, pieredzes apmaiņas
pasākumus, savstarpēju stundu vērošanu, analizēt to rezultātus u.tml.;
44.7. izvērtēt mācību literatūru, saskaņot un iesniegt direktoram apstiprināšanai ar rīkojumu
izmantojamo mācību grāmatu un mācību līdzekļu sarakstu.
VI.

Pedagoģiskā padome

45. Pedagoģiskā padome atbilstoši Vispārējās izglītības likumam ir izveidota dažādu ar mācību un
audzināšanas procesu saistītu problēmu risināšanai, tās darbības pamatvirzieni saistīti gan ar
audzināšanu, gan mācībām.
46. Pedagoģisko padomes darbību nosaka Pedagoģiskās padomes nolikums.
47. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi semestrī, to norisi protokolē, lēmumus
pieņem ar balsu vairākumu. Sēdes var būt slēgtas vai atklātas atkarībā no apspriežamo
jautājumu rakstura.
48. Pedagoģiskās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.
VII.

Skolas vadība

49. Skolu vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata dibinātājs pēc saskaņošanas ar
Izglītības un zinātnes ministriju. Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaļinājumi, pārejoša darba
nespēja u.tml.) laikā direktora pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaņā
ar skolas direktora ieteikumu norīko Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors.
(11.04.2013.grozījumu redakcijā.)
50. Direktora kompetenci nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, darba līgums un
skolas nolikums.
51. Direktora vietnieka un struktūrvienības vadītāja darba pienākumi un tiesības ir noteiktas amata
aprakstā un darba līgumā.
52. Skolas direktora vispārīgie pienākumi:
52.1. vadīt skolas darbu un atbildēt par skolas darba procesu un rezultātiem;
52.2. nodrošināt likumu, MK noteikumu, dibinātāja un tā institūciju izstrādāto normatīvo aktu
un šī Nolikuma ievērošanu un izpildi skolā;
52.3. organizēt un vadīt skolas darbību reglamentējošu iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanu un
kontrolēt to izpildi;
52.4. nodrošināt skolas datu bāzes izveidi un uzturēšanu;
52.5. nodrošināt skolu ar amatam atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem,
pieņemt un atbrīvot no darba pedagogus un darbiniekus saskaņā ar Darba likumu un atbilstoši
MK noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām;
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52.6. noteikt katra pedagoga un darbinieka tiesības un pienākumus;
52.7. nodrošināt sistemātisku pedagogu tālākizglītību un iespējas izglītības procesa kvalitatīvai
īstenošanai;
52.8. noteikt darbiniekiem darba samaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
52.9. vadīt Pedagoģiskās padomes darbu;
52.10. nodrošināt skolas padomes un skolēnu pašpārvaldes darbu;
52.11. svarīgos jautājumos konsultēties ar pašvaldību, skolas padomi, skolēnu pašpārvaldi,
uzklausīt viedokļus un ņemt vērā ieteikumus.
52.12. informēt darbiniekus, skolēnus un viņu vecākus par skolas padomē un pedagoģiskajā
padomē pieņemtajiem lēmumiem;
52.13. izstrādāt gada budžeta tāmi;
52.14. nodrošināt apstiprināto budžeta līdzekļu izlietošanu atbilstoši izdevumu tāmei, kā arī
speciālo līdzekļu racionālu izmantošanu, kā arī izdarīt izmaiņas gada budžetā.
52.15. noteiktā kārtībā atskaitīties par stingrās uzskaites dokumentiem (apliecībām par
pamatizglītību);
52.16. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt skolu valsts, pašvaldību un nevalstiskās institūcijās;
52.17. organizēt skolēnu ēdināšanu;
52.18. informēt valsts un pašvaldības institūcijas, kuru funkcijās ietilpst bērna tiesību aizsardzības
jautājumu risināšana, gadījumos, kad tiek konstatēta pret bērnu vērsta vardarbība skolā vai
ārpus tās;
52.19. nodrošināt savlaicīgu un precīzu pārskatu, atskaišu un informācijas iesniegšanu
dibinātājam, Valsts statistikas pārvaldei, skolas darbību kontrolējošām institūcijām;
52.20. nodrošināt skolas un tās apkārtnes uzturēšanu kārtībā.
53. Skolas direktora vispārīgās tiesības:
53.1. savas kompetences ietvaros lemt par skolas intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu
racionālu izlietošanu;
53.2. saņemt konsultācijas un informāciju par izglītības procesa un izglītības vadības
jautājumiem;
53.3. iesniegt priekšlikumus darba problēmu risināšanai augstākās institūcijās;
53.4. deleģēt pedagogiem un darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju veikšanu;
53.5. noteikt tehnisko darbinieku amata vienību skaitu un pedagoģisko darbinieku amata vienību
skaitu, saskaņojot ar dibinātāju un vadoties no IZM ieteiktā amatu vienību saraksta;
53.6. ilgstošas prombūtnes laikā, saskaņojot ar dibinātāju, norīkot direktora pienākumu
izpildītāju;
53.7. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām skolas nolikumā paredzētajos darbības
virzienos;
53.8. apbalvot un ieteikt apbalvošanai, kā arī prēmēt pedagogus u.c. darbiniekus, disciplināri
sodīt atbilstoši Darba likumam;
53.9. uzņemt un atskaitīt skolēnus no skolēnu skaita, atainot skolēnu plūsmu MK noteiktajā
kārtībā;
53.10. noteikt direktoru vietnieku skaitu un pienākumus atbilstoši valsts un pašvaldības
finansējuma normatīviem, skolas mērķiem un uzdevumiem;
53.11. apstiprināt izglītības programmas, pedagogu tarifikācijas, darba plānus, grafikus u.c.
skolas darbību reglamentējošos dokumentus.
54. Direktora vietnieka izglītības jomā vispārīgie pienākumi:
54.1. plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītošanas procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
54.2. nodrošināt un pārraudzīt Valsts izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības
programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanu;
54.3. nodrošināt skolēnu zināšanu, prasmju, iemaņu un personības izaugsmes iespējas, izglītības
procesā, ievērojot valsts izglītības standartu un humānās izglītības pamatprincipus;
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54.4. apstiprināt katrai klasei veicamo pārbaudes grafiku mācību gadam (pa semestriem);
54.5. sastādīt un koriģēt stundu sarakstu, veikt aizvietoto stundu uzskaiti;
54.6. vadīt metodisko darbu, konsultēt pedagogus, nodrošināt viņiem metodisko palīdzību;
54.7. nodrošināt mācību un audzināšanas procesa iekšējo kontroli;
54.8. koordinēt mācību un audzināšanas darbu skolā;
54.9. koordinēt skolas darba plānošanu un pašvērtējuma procesa organizēšanu;
54.10. veicināt skolas tradīciju izkopšanu, popularizēšanu un saglabāšanu;
54.11. organizēt sociāli tiesisko un pedagoģisko palīdzību skolēniem;
54.12. organizēt, vadīt, koordinēt skolas organizētos pasākumus;
54.13. direktora prombūtnes laikā pieņemt operatīvus lēmumus skolas darba organizācijā,
ārpusstundu darba organizācijā, saimnieciskajā darbā;
54.14. organizēt izglītojamo pārbaudes darbu, valsts pārbaudes darbu, sastādīt pārbaudes darbu
veikšanas grafikus un veikt izglītojamo izglītības kvalitātes pārbaudi atbilstoši Valsts izglītības
standartam;
54.15. sekot 1., 5. klases skolēnu adaptācijas gaitai, risināt pēctecības problēmas;
54.16. noteikt individuālā darba ar izglītojamiem darba grafiku, pagarinātās darba dienas grupu,
interešu izglītības pulciņu, fakultatīvo nodarbību norisi;
54.17. informēt pedagogus par tālākizglītības iespējām un veidot datu bāzi par pedagogu
kvalifikācijas celšanu;
54.18. apkopot un analizēt skolēnu sasniegumus un skolas mācību gada darba rezultātus;
54.19. veikt citus pienākumus, kas noteikti darba kārtības noteikumos un darba līgumā;
55. Struktūrvienības vadītāja vispārīgie pienākumi:
55.1. nodrošināt normatīvo aktu un izglītības iestādes vadītāja rīkojumu izpildi;
plānot, vadīt, organizēt un koordinēt struktūrvienības darbu, kā arī kontrolēt struktūrvienībai
uzticēto uzdevumu izpildi;
55.2. organizēt un pārraudzīt izglītības programmu īstenošanas procesu;
55.3. sastādīt un koriģēt stundu sarakstu, veikt aizvietoto stundu uzskaiti;
55.4. noteikt individuālā darba ar izglītojamiem darba grafiku, pagarinātās darba dienas grupu,
interešu izglītības pulciņu, fakultatīvo nodarbību norisi;
55.5. plānot struktūrvienības budžetu un nepieciešamos resursus, būt atbildīgam par racionālu
un lietderīgu pašvaldības līdzekļu izlietošanu;
55.6. nodrošināt informācijas apmaiņu ar skolas vadību;
55.7. izvērtēt un sniegt informāciju izglītības iestādes vadītājam par struktūrvienības darbības
rezultātiem;
55.8. vadīt pedagogu darbu;
55.9. koordinēt audzināšanas darbu struktūrvienībā;
55.10. organizēt sociāli tiesisko un sociāli pedagoģisko palīdzību izglītojamiem.
VIII. Skolas darbības tiesiskuma nodrošināšana
56. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina direktors.
57. Direktora pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt skolas dibinātājs likumā noteiktā
kārtībā.
58. Skolas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt skolas direktors.
59. Skolas direktora izdoto administratīvo aktu vai vadības faktisko rīcību privātpersona var
apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu
skolas dibinātājam.
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XIX. Skolas padome
60. Skolas padome tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp skolu, vecākiem un sabiedrību.
Tā darbojas saskaņā ar skolas padomes nolikumu atbilstoši Vispārējās izglītības likumam.
61. Skolas padomes uzdevumi:
61.1. pārraudzīt skolas izglītības procesa organizāciju un tās rezultātus, izglītības programmu
attīstību, izglītībai paredzēto līdzekļu izlietojumu, veicināt sadarbību ar vecākiem un
sabiedrību, atbalstīt skolēnu un viņu vecāku pašpārvalžu darbību skolā;
61.2. izstrādāt priekšlikumus skolas attīstības plānam un plānā izvirzīto mērķu sasniegšanai;
61.3. piedalīties skolas darbu pamatjomu vispārīgajā izvērtēšanā, izstrādāt priekšlikumus
izglītības programmu un interešu izglītības programmu pilnveidošanai;
61.4. sadarbojoties ar direktoru, pašvaldību, fiziskajām un juridiskajām personām, veicināt
skolas saimnieciski finansiālās patstāvības nostiprināšanos, sekmēt ziedojumu līdzekļu
piesaisti vai skolas atbalsta fonda izveidi, lemt par šo līdzekļu izlietojumu un par to atskaitīties
skolas vecāku kopsapulcei;
61.5. sniegt nepieciešamo palīdzību skolas un klašu skolēnu un vecāku pašpārvalžu darbībā;
61.6. skolas padome ir tiesīga izteikt priekšlikumus direktoram un pašvaldībai visos ar skolu
saistītajos jautājumos, bet nav tiesīga mainīt direktora rīkojumus un lēmumus.
X. Skolēnu pašpārvalde
62. Skolēnu pašpārvalde ir sabiedriska skolēnu pašpārvaldes institūcija. Skolēnu pašpārvaldi ar
skolas vadības un direktora atbalstu veido skolēni pēc savas iniciatīvas. Tā ir demokrātiska
skolēnu kolektīva pašregulācijas un pašizpausmes forma, kas savas kompetences ietvaros
organizē un vada skolēnu sabiedrisko dzīvi skolā, aizstāv skolēnu tiesības, intereses, piedalās
skolas pārvaldē.
63. Skolēnu pašpārvalde darbojas atbilstoši savam nolikumam.
64. Pašpārvaldes izveidošanas un darbības mērķis ir panākt skolēnu un skolas administrācijas
interešu un darbības saskaņošanu, kā arī skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā,
mācību procesā, sabiedriskā darba un brīvā laika organizēšanas iemaņu apgūšanā.
XI. Pedagogu tiesības
65. Pedagogu vispārīgās tiesības atbilstoši Izglītības likumam:
65.1. izteikt priekšlikumus un tikt uzklausītam skolas attīstības, iekšējās kārtības nodrošināšanas
u.c. jautājumos;
65.2. tikt ievēlētam un darboties skolas padomē, pedagogu darba vērtēšanas komisijā u.c.
komisijās;
65.3. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu, atbilstoši koplīgumam izmantot
skolēnu brīvdienas kvalifikācijas celšanai;
65.4. saglabājot pamatalgu, 30 kalendāras dienas 3 gadu laikā izmantot savas izglītības un
profesionālās meistarības pilnveidei saskaņā ar skolas attīstības programmas īstenošanu;
65.5. saņemt pedagoga darbam nepieciešamo līdzekļu un materiālu nodrošinājumu atbilstoši
pašvaldības apstiprinātajam finansējumam, iesniegt motivētus priekšlikumus mācību līdzekļu
klāsta papildināšanai;
XII. Pedagogu vispārīgie pienākumi
66. Radoši un atbildīgi īstenot izglītības programmas.
67. Veikt klases audzinātāja pienākumus.
68. Pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību, piedalīties skolas Pedagoģiskās
padomes, mācību priekšmetu un klašu audzinātāju metodisko komisiju darbā;
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69. Ievērot pedagoga profesionālās ētikas pamatprasības.
70. Nodrošināt iespējas īstenot skolēnu tiesības.
71. Sadarboties ar skolēnu vecākiem.
72. Atbildēt par skolēnu drošību mācību stundās, pedagoga organizētajos un vadītajos pasākumos.
73. Veikt dežūras skolā un tās sarīkojumos un pasākumos saskaņā ar darba kārtības noteikumiem.
74. Ievērot skolēnu individuālās vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas. Respektēt viņu
uzskatus, viedokli, argumentus.
75. Motivēt skolēnus mācīties, piedalīties interešu izglītības programmās un pasākumos,
ārpusskolas aktivitātēs.
76. Laicīgi apzināt skolēnus, kuriem ir īpašas vajadzības, sniegt īpašu atbalstu skolēniem, kuriem
ir grūtības mācībās, sadarboties ar šo skolēnu vecākiem, sociālo darbinieku un citiem
speciālistiem, likumos un normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā sagatavot visu
nepieciešamo informāciju skolēna izglītības apguves traucējumu izskatīšanai attiecīgajās
medicīniskajās vai pedagoģiskajās komisijās.
77. Ievērot bērnu tiesības, nekavējoties ziņot par bērna tiesību pārkāpumiem skolas direktoram vai
citai kompetentai iestādei.
78. Atbildēt par savu darbu, metodēm un rezultātiem. Tiešo darba pienākumu veikšanai pieņemt
savā atbildībā telpu, tās inventāru un mācību līdzekļus. Organizējot mācību un audzināšanas
procesu, mācību stundās vai citās nodarbībās un pasākumos atbildēt par darba drošības,
higiēnas un veselības aizsardzības noteikumu ievērošanu. Normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā un laikā veikt skolēnu instruktāžu darba drošības, veselības aizsardzības, satiksmes
drošības u.c. jautājumos.
79. Skolēnu brīvdienās vai citā no mācībām brīvajā laikā veikt atbildībā saņemto klašu telpu un
mācību kabinetu sakārtošanu un mācību līdzekļu pilnveidošanu.
80. Pildīt skolas darba kārtības noteikumus, darba līguma prasības.
XIII. Skolas tehniskie darbinieki
81. Tehnisko darbinieku amata vienību sarakstu apstiprina un slodžu sadalījumu nosaka dibinātājs.
82. Tehnisko darbinieku pienākumi un tiesības ir noteikti darbinieku amatu aprakstos.
XIV. Skolēnu vispārīgās tiesības un pienākumi
83. Skolēnu vispārīgās tiesības:
83.1. iegūt bezmaksas vispārējo pamatizglītību;
83.2. izglītības procesā brīvi izteikt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēku godu un
cieņu;
83.3. atbilstoši skolas noteiktai kārtībai piedalīties Iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā;
83.4. izveidot skolēnu pašpārvaldi, piedalīties tās darbībā atbilstoši pašpārvaldes nolikumam;
83.5. darboties organizācijās un apvienoties interešu grupās;
83.6. pārstāvēt skolu atbilstoši savām spējām un interesēm;
83.7. saņemt savu zināšanu un uzvedības novērtējuma argumentētu pamatojumu;
83.8. saņemt valsts un pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo
medicīnisko palīdzību;
83.9. izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē;
83.10. saņemt pedagogu palīdzību mācību vielas apguvē;
83.11. izglītošanās procesā izmantot skolas telpas, zāli, bibliotēku u.c. informācijas krātuves, kā
arī skolā esošos mācību līdzekļus bez maksas;
83.12. saņemt psihologa un logopēda konsultācijas un palīdzību atbilstošās instancēs;
83.13. skolēniem ir tiesības uz personiskās mantas vai lietojumā esošās mantas aizsardzību skolā;
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83.14. piedalīties skolas rīkotajās talkās, skolas dekorēšanā svētku pasākumiem, skolas
sagatavošanā jaunajam mācību gadam 2.- 9.klašu skolēniem strādāt atbilstoši skolas
noteiktajam un direktora apstiprinātajam grafikam;
84. Skolēnu vispārīgie pienākumi:
84.1. obligāti apmeklēt mācību stundas atbilstoši stundu sarakstam;
84.2. mācībām paredzēto laiku izmantot lietderīgi, sistemātiski gatavojoties nodarbībām, lai
iegūtu pamatizglītību;
84.3. uzņemties atbildību par savām mācībām un uzvedību skolā un ārpus skolas;
84.4. ar cieņu izturēties pret valsts un skolas simboliku;
84.5. ar cieņu izturēties pret valsti, ģimeni un sabiedrību, dažādām tautām un to pārstāvjiem;
84.6. ar vārdiem vai uzvedību neaizskart cilvēkus saistībā ar to izskatu, rasi, tautību, reliģisko
pārliecību, uzskatiem;
84.7. ievērot skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus;
84.8. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles, ētikas un tiesiskām
normām;
84.9. ar cieņu izturēties pret pedagogiem, darbiniekiem, skolēniem un viņu vecākiem, kā arī pret
jebkuru cilvēku.
84.10. censties iepazīt, izprast un savā darbībā ievērot demokrātiskuma, humānisma,
parlamentārisma, tiesiskas valsts un pilsoniskas sabiedrības pamatprincipus;
84.11. rūpēties par skolas autoritāti, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas, atbilstoši savām spējām
un interesēm pārstāvēt skolu;
84.12. rūpēties par skolas vidi, inventāra saglabāšanu, kārtību un tīrību;
84.13. iesaistīties skolas vides – klases telpas sakopšanā;
84.14. skolēniem, kuri pārkāpj Iekšējās kārtības noteikumus, var izteikt piezīmi, aizrādījumu,
rājienu, par to informējot vecākus, nododot lietas materiālus pagasta padomes administratīvajai
komisijai izskatīšanai.
XV. Skolēnu vecāku vispārīgās tiesības
85. Skolēnu vecāku vispārīgās tiesības atbilstoši Izglītības likumam:
85.1. ierosināt izveidot skolas padomi un piedalīties tās darbībā atbilstoši skolas nolikumam un
skolas padomes nolikumam;
85.2. saņemt informāciju jautājumos, kas saistīti ar bērnu izglītošanu;
85.3. ierosināt veikt pārbaudes skolā;
85.4. ierosināt mainīt pedagogu, ja viņš nepilda Izglītības likumā noteiktos pedagogu vispārīgos
pienākumus.
XVI. Skolas darbību reglamentējošie dokumenti
86. Skolas attīstības plānu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Bauskas novada
domi:
86.1. Skolas izglītības programmas, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Bauskas novada domi,
licencē IZM. Grozījumus skolas izglītības programmās apstiprina direktors;
86.2. Darba kārtības noteikumus darba ņēmējiem un grozījumus tajos apstiprina direktors,
saskaņojot ar arodkomiteju;
86.3. Iekšējās kārtības noteikumus skolēniem un grozījumus tajos apstiprina direktors,
saskaņojot ar skolas padomi un skolēnu pašpārvaldi;
86.4. Skolas padomes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar skolas
padomi.
86.5. Pedagoģiskās padomes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar
pedagoģisko padomi.
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86.6. Skolēnu pašpārvaldes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar
skolēnu pašpārvaldi;
86.7. Metodisko komisiju reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar
pedagoģisko padomi;
86.8. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas reglamentu un grozījumus tajā apstiprina
direktors pēc ar pedagoģiskās padomes ieteikuma;
86.9. Skolas bibliotēkas reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors;
86.10. Reglamentu par arhīvu, ekspertu komisijas reglamentu un grozījumus tajos apstiprina
direktors;
86.11. Mācību priekšmetu tematiskos plānojumus izstrādā skolas pedagogi un apstiprina
direktors;
86.13.Mācību gada darba plānu apstiprina direktors;
86.14.Mācību priekšmetu stundu un ārpusstundu nodarbību sarakstus, grafikus apstiprina
direktors;
86.15.Skolas lietu nomenklatūru un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Jelgavas
zonālo valsts arhīvu.
XVII. Skolas finansēšanas kārtība
87. Skolas finanšu līdzekļus veido:
87.1. valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai;
87.2.pašvaldības budžeta līdzekļi;
87.3.citi finanšu līdzekļi (projekti u.c.).
88. Citus finanšu līdzekļus veido:
88.1.fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;
88.2.maksas pakalpojumi t.sk. ēdināšanas pakalpojumi;
88.3.ieņēmumi par nomu un īri;
88.4.ieņēmumi no citiem maksas pakalpojumiem, kuru izmaksas nevar būt zemākas par
pašizmaksu;
89. Interešu izglītības programmas finansē un finansēšanas kārtību nosaka Izglītības pārvalde.
90. Valsts budžets nodrošina:
90.1.pedagogu darba algas un piemaksas;
90.2. daļēju mācību grāmatu iegādi.
91. Pašvaldības budžets nodrošina:
91.1.skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus;
91.2.saimnieciskā (tehniskā) personāla algas;
91.3.grāmatu iegādi;
91.4.remonta un celtniecības darbu samaksu.
91.5.papildu finanšu līdzekļi izmantojami tikai skolas materiālās bāzes uzturēšanai, skolas
attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, skolas aprīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu
materiālai stimulēšanai;
91.6. piemaksas par darba kvalitāti no valsts mērķdotācijas sadala direktora apstiprināta Pedagogu
darba kvalitātes novērtēšanas ekspertu komisija, pamatojoties uz noteiktiem kritērijiem.
XVIII. Skolas saimnieciskā darbība
92. Saskaņā ar Izglītības likumu skola var veikt saimniecisko darbību.
93. Skolas direktors ir tiesīgs:
93.1.slēgt īres, nomas līgumus un veikt pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām;
93.2.slēgt līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām par dažādu skolai nepieciešamo darbu
veikšanu.
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94. Skolas saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultātā gūtie ienākumi, kā arī citi
pašu ieņēmumi tiek izmantoti:
94.1.skolas attīstībai;
94.2.mācību līdzekļu iegādei;
94.3.aprīkojuma iegādei;
94.4.ziedotāja noteikto mērķu īstenošanai;
94.5.darbinieku un skolēnu materiālajai stimulēšanai.
95. Kontroli par skolas finansiāli saimniecisko darbību veic skolas dibinātājs.
96. Skolā tiek organizēta skolēnu ēdināšana. Skolas ēdnīcas darbu kontrolē direktors, skolas
dibinātājs, skolas padome.
XIX. Skolas reorganizēšanas un likvidācijas kārtība
97. Skolu reorganizēšanas un likvidēšanas kārtību nosaka Izglītības likums un Vispārējās
izglītības likums.
XX. Izglītības iestādes nolikuma grozījumu pieņemšanas kārtība
98. Vecsaules pamatskolas nolikums sastādīts saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu Izglītības
likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar izglītību un skolas pedagoģisko,
saimniecisko procesu.
99. Grozījumus skolas nolikumā var veikt izglītības iestādes dibinātājs, Pedagoģiskā padome un
direktors.
Nolikums apspriests Pedagoģiskās padomes sēdē 2009.gada 17.augustā

VECSAULES PAMATSKOLAS DIREKTORS
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(Paraksts)

E.BRAZAUSKIS

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.martā

prot.Nr.5, 12.p.

Par grozījumiem Bauskas novada mācību priekšmetu olimpiāžu
organizēšanas nolikumā
Ievērojot Bauskas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola”
direktores Anitas Velmunskas 2014.gada 6.marta iesniegumā Nr.1-19/6 „Par grozījumiem
Bauskas novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas nolikumā” un Bauskas novada
profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mākslas skola” direktores Mārītes Šulces
2014.gada 10.marta iesniegumā Nr.1-19/4 „Par grozījumiem Bauskas novada mācību priekšmetu
olimpiāžu organizēšanas nolikumā” izteiktos lūgumus un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2010.gada 25.marta nolikumā „Bauskas novada mācību
priekšmetu olimpiāžu organizēšanas nolikums” šādus grozījumus:
1.1. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
„6. III posms – reģiona vai valsts olimpiāde, vai konkurss profesionālās ievirzes mūzikas vai
mākslas izglītības programmās.”
1.2. izteikt 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.1. reģiona olimpiādi vai konkursu profesionālās ievirzes mūzikas vai mākslas izglītības
programmās organizē un vada rīcības komiteja, kuras sastāvā ir attiecīgo novadu izglītības
pārvalžu, izglītības nodaļu pārstāvji, mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāji, skolotāji
un Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvji vai reģiona mūzikas un mākslas skolu pedagogi.”
1.3. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
„7. II un III posma mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un tie reģiona un valsts posma
uzvarētāji, kuri apgūst profesionālās ievirzes mūzikas vai mākslas izglītības programmas, tiek
apbalvoti ar Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas Uzslavas rakstiem un naudas
balvām.”
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.aprīlī.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2010.gada 25.martā (prot.Nr.3, 58.§)

Bauskas novada
mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas
nolikums
(Grozījumi 31.10.2013.; 27.03.2014.)
Bauskā
2010.gada 25.martā

Nr.20
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma
17.panta 27.punktu

I.

Mērķis

1. Attīstīt izglītojamo radošās spējas un attīstīt patstāvīgās izzināšanas prasmes.
2. Padziļināt teorētiskās zināšanas un uzlabot praktiskā darba iemaņas.
3. Izzināt, sekmēt jauno talantu attīstīšanu un radīt iespēju izglītojamajiem pārbaudīt, salīdzināt
savas zināšanas un prasmes.
II.

Organizēšana un norise

4. I posms – skolas olimpiāde:
4.1. mācību priekšmetu olimpiādi (turpmāk tekstā – olimpiāde) organizē un uzdevumus
sagatavo izglītības iestādes rīcības komisija. Labākie izglītojamie tiek izvirzīti novada
olimpiādei;
4.2. olimpiādes I posma dalībnieku darbus vērtē un uzvarētājus nosaka izglītības iestādes
olimpiādes žūrijas komisija.
5. II posms – novada olimpiāde:
5.1. novada posma olimpiādes tiek organizētas tajos mācību priekšmetos un tām klašu grupām,
kas paredzētas konkrētā mācību gada Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura
centra (turpmāk – VISC) mācību priekšmetu olimpiāžu nolikumos, atļaujot novada
metodiskajām apvienībām organizēt olimpiādi tām klašu grupām, kurām III posms netiek
organizēts;
5.2. katrai olimpiādei tiek izstrādāta kārtība, kādā tiek organizēta olimpiāde. Kārtību apstiprina
Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas (turpmāk tekstā – Izglītības nodaļa) vadītājs
(31.10.2013.grozījumu redakcijā);
5.3. olimpiādi organizē un vada rīcības komisija, kuras sastāvā Izglītības nodaļas pārstāvji un
mācību priekšmeta metodiskās apvienības vadītājs (31.10.2013.grozījumu redakcijā);
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5.4. uzdevumus olimpiādes II posmam izstrādā Valsts olimpiādes rīcības komisija un VISC
nodrošina materiālu saņemšanu;
5.5. Izglītības nodaļa ir atbildīga par materiālu pavairošanu un uzdevumu neizpaušanu
(31.10.2013.grozījumu redakcijā);
5.6. novada olimpiādes dalībnieku darbus vērtē un uzvarētājus nosaka novada olimpiādes
žūrijas komisija;
5.7. katrā olimpiādē tiek piešķirta viena 1., 2., 3. vieta un atzinības (1 atzinība uz katriem 10
olimpiādes dalībniekiem), ja izglītojamie ieguvuši vismaz 50 % (fizikā, ķīmijā un matemātikā
40 %) no maksimāli iespējamā punktu skaita;
5.8. atbilstoši valsts olimpiādes noteiktajai kārtībai žūrijas komisija izvirza labākos
izglītojamos uz valsts posmu;
5.9. nedēļas laikā pēc olimpiādes norises Izglītības nodaļa elektroniski paziņo olimpiādes
rezultātus izglītības iestādēm un ievieto uzvarētāju sarakstu Bauskas novada pašvaldības
mājaslapā (31.10.2013.grozījumu redakcijā);
5.10. olimpiādes dalībnieku darbi glabājas Izglītības nodaļā un tiek izsniegti izglītības
iestādēm 2 nedēļu laikā pēc olimpiādes norises (31.10.2013.grozījumu redakcijā);
5.11. izglītības iestāžu pārstāvjiem ir tiesības 1 nedēļas laikā pēc olimpiādes norises iepazīties
ar savas izglītības iestādes izglītojamo darbiem un iesniegt apelācijas pieteikumu par
pārkāpumiem olimpiādes norises laikā vai labošanas procesā;
5.12. saņemot apelācijas pieteikumu par pārkāpumiem olimpiādes norisē vai žūrijas komisijas
darbā, Izglītības nodaļa izveido apelācijas komisiju, kuras sastāvā ir attiecīgās metodiskās
apvienības vadītājs, pieaicinātie speciālisti un atbildīgais Izglītības nodaļas metodiķis
(31.10.2013.grozījumu redakcijā);
5.13. apelācijas komisijas sastāvu apstiprina Bauskas novada domes priekšsēdētājs;
5.14. apelācijas komisija izskata apelācijas pieteikumu un, balstoties uz sēdes protokola
lēmumu, sniedz atzinumu apelācijas iesniedzējam 5 darba dienu laikā;
5.15. apelācijas komisijas lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās var apstrīdēt
Bauskas novada domē.
6. III posms – reģiona vai valsts olimpiāde vai konkursa profesionālās ievirzes mūzikas
vai mākslas izglītības programmās: (27.03.2014.grozījumu redakcijā.)
6.1. reģiona olimpiādi vai konkursu profesionālās ievirzes mūzikas vai mākslas izglītības
programmās organizē un vada rīcības komiteja, kuras sastāvā ir attiecīgo novadu izglītības
pārvalžu, izglītības nodaļu pārstāvji, mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāji,
skolotāji un Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvji vai reģiona mūzikas un mākslas skolas
pedagogi (31.10.2013.un 27.03.2014.grozījumu redakcijā);
6.2. rīcības komitejas sastāvu apstiprina reģiona centra izglītības pārvaldes vadītājs;
6.3. valsts olimpiādi organizē un vada VISC sadarbībā ar mācību priekšmeta
asociācijām/biedrībām vai augstskolām. Olimpiādes rīcības komitejas sastāvu izveido un
apstiprina augstskolas vai mācību priekšmetu asociācijas/biedrības;
6.4. uzdevumu sagatavošanu un vērtēšanu olimpiādes III posmam nodrošina Valsts olimpiādes
komisija;
6.5. uz valsts olimpiādi novada komandu pavada komandas vadītājs.
III.

II un III posma mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana

7. II un III posma mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un tie reģiona un valsts posma
uzvarētāji, kuri apgūst profesionālās ievirzes mūzikas vai mākslas izglītības programmas, tiek
apbalvoti ar Bauskas novada administrācijas izglītības nodaļas Uzslavas rakstiem un naudas
balvām (31.10.2013.un 27.03.2014.grozījumu redakcijā):
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7.1. novada posmā:
7.1.1. 1.vietas ieguvējam 25 euro;
7.1.2. 2.vietas ieguvējam 15 euro;
7.1.3. 3.vietas ieguvējam 10 euro.
7.2. reģiona posmā:
7.2.1. 1.vietas ieguvējam 30 euro;
7.2.3. 2.vietas ieguvējam 25 euro;
7.2.3. 3.vietas ieguvējam 15 euro;
7.2.4. Atzinības ieguvējam 10 euro.
7.3. valsts posmā:
7.3.1. 1.vietas ieguvējam 40 euro;
7.3.2. 2.vietas ieguvējam 30 euro;
7.3.3. 3.vietas ieguvējam 25 euro;
7.3.4. Atzinības ieguvējam 15 euro.
8. Saskaņā ar olimpiāžu žūrijas komisijas protokoliem Izglītības nodaļa veido olimpiāžu rezultātu
kopsavilkumu (31.10.2013.grozījumu redakcijā).
9. Pamatojoties uz olimpiāžu rezultātu kopsavilkumu un Bauskas novada pašvaldības
izpilddirektora rīkojumu, izmantojot Bauskas novada pašvaldības budžetā Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” paredzētos līdzekļus, naudas balvas tiek
izmaksātas olimpiāžu uzvarētājiem Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada
administrācija” Uzvaras ielā 1, Bauskā.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

(paraksts)
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.martā

prot.Nr.5, 13.p.

Par izmaiņām Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 10.martā saņemts Ingas Jakuškas iesniegums, kurā
izteikts lūgums atbrīvot viņu no komisijas locekles pienākumu pildīšanas. Ievērojot iepriekšminēto
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 19.punktu un saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu
Nr.709 „Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām” 9.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atbrīvot 2014.gada 31.martā psiholoģi Ingu Jakušku no Bauskas novada pašvaldības
Pedagoģiski medicīniskās komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanas.
2. Ievēlēt par Bauskas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas locekli psiholoģi
Ingu Grīnbergu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.martā

prot.Nr.5, 14.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu profesionālās
ievirzes izglītības iestādei „Bauskas Mākslas skola”
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 11.martā saņemts profesionālās ievirzes izglītības
iestādes „Bauskas Mākslas skola” 2014.gada 10.marta iesniegums Nr.1-19/5, kurā izteikts lūgums
piešķirt papildu finansējumu EUR 236,07 (divi simti trīsdesmit seši euro, 7 centi) materiālu
iegādei Lieldienu dekoru izgatavošanai.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 6.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta rezerves fonda papildu
finansējumu EUR 236 (divi simti trīsdesmit seši euro) Bauskas novada profesionālās
ievirzes izglītības iestādei „Bauskas Mākslas skola” materiālu iegādei Lieldienu dekoru
izgatavošanai.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no rezerves fonda iekļaut kārtējos budžeta
grozījumos.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.martā

prot.Nr.5, 15.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Bērnu un jauniešu centram
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes „Bauskas Bērnu un
jauniešu centrs” (turpmāk – Bauskas BJC) attīstības plānā 2012.-2015.gadam (apstiprināts
Bauskas novada domes 2012.gada 25.oktobra sēdē) noteiktos uzdevumus, Bauskas BJC veica
interešu izglītības programmu pieprasījumu izpēti un izstrādāja trīs jaunas aktuālas interešu
izglītības programmas tehniskās jaunrades jomā: velopulciņa, automodelisma un elektronikas.
Ņemot vērā zemsliekšņa iepirkuma „Velopulciņa darbības nodrošinājuma pakalpojums”
rezultātu – 1305 euro un „Ģitārspēles pulciņa darbības nodrošinājuma pakalpojums” rezultātu –
3870 euro, kā arī veicot Bauskas BJC iekšējo finanšu līdzekļu pārkārtošanu, noskaidrots, ka
minēto pulciņu darbības nodrošināšanai nepieciešams papildu finansējums 1391 euro.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta rezerves fonda 1391 euro
papildu finansējumu Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādei „Bauskas Bērnu un
jauniešu centrs” velopulciņa un ģitārspēles pulciņa darbības nodrošināšanai.
2. Atļaut Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādei „Bauskas Bērnu un
jauniešu centrs” pārkārtot budžeta līdzekļus, samazinot izdevumus budžeta pozīcijā „Darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas” un attiecīgi
palielinot izdevumus budžeta pozīcijā „Pakalpojumi” par 3784 euro.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no rezerves fonda un izmaiņas
iestādes tāmē Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu
centrs” iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

37

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.martā

prot.Nr.5, 16.p.

Par nolikuma „Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem”
apstiprināšanu
Pamatojoties uz Valsts apbalvojumu likuma 2.panta otro daļu, kurā noteikts, ka valsts
institūcijas, pašvaldības un sabiedriskās organizācijas var dibināt savus apbalvojumus, Ministru
kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.928 „Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un
pašvaldību apbalvojumi” 8.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada domes nolikumu „Par Bauskas novada pašvaldības
apbalvojumiem”.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra nolikumu Nr.1
„Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem”.
Pielikumā: Nolikums „Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem” uz 12 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

38

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

APSTIPRINĀTS
ar Bauskas novada domes
2014.gada
27.marta
(prot.Nr.5, 16.p.)

lēmumu

NOLIKUMS
Bauskā
2014.gada 27.martā

Nr.2

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem
I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas un pasniegšanas
kārtību.
2. Bauskas novada pašvaldības apbalvojumi ir:
2.1. apbalvojums „Mūža ieguldījums”;
2.2. tituls „Bauskas novada Goda pilsonis”;
2.3. Goda raksts;
2.4. Atzinības raksts;
2.5. Pateicības raksts.
3. Bauskas novada pašvaldības apbalvojumus pasniedz domes priekšsēdētājs, domes
priekšsēdētāja vietnieks, pašvaldības izpilddirektors vai cita domes priekšsēdētāja
pilnvarota persona.
4. Katrs apbalvojums tiek reģistrēts apbalvojumu reģistrā, norādot apbalvotās fiziskās
personas vārdu, uzvārdu, kolektīva vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas
numuru, juridisko adresi, apbalvojuma veidu, apbalvojuma saņemšanas pamatojumu un
datumu.
5. Pieteikums apbalvošanai jāiesniedz Bauskas novada administrācijā Uzvaras ielā 1, Bauskā
ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlamās apbalvojuma pasniegšanas dienas, izņemot titulu
„Bauskas novada Goda pilsonis”.
II. Apbalvojums „Mūža ieguldījums”
6. Apbalvojumu „Mūža ieguldījums” piešķir par ilggadēju, godprātīgu un izcilu darbu
Bauskas novada labā un/vai sakarā ar nozīmīgu dzīves un darba jubileju.
7. Apbalvojuma „Mūža ieguldījums” atribūti ir balva (1.pielikums), apliecinājuma raksts
(2.pielikums) un naudas balva 150 euro apmērā.
8. Balvas pamatne veidota no apslīpēta dolomīta, pusloka detaļas ir 8 mm biezs stikls ar
pulētām malām. Lāzergriezts lauva izgatavots no metāla, pēc tam apzeltīts.
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9. Izvirzīt kandidātu apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanai var domes deputāti,
Bauskas novadā reģistrētās juridiskās personas, valsts un pašvaldības institūcijas vai ne
mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Bauskas novada
administratīvajā teritorijā.
10. Izvirzot kandidātu apbalvojumam „Mūža ieguldījums”, pieteikumā jānorāda:
10.1. apbalvojamās personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, darbavieta, ieņemamais amats vai
nodarbošanās, kontaktinformācija;
10.2. iesniedzējiem – 10 pilngadīgajām personām: vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un
kontaktinformācija;
10.3. juridiskai personai vai iestādei: nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese
(iestādes atrašanās vieta), kontaktinformācija.
11. Pieteikumam jāpievieno:
11.1. rekomendācijas raksts, kurā jāsniedz vispusīgs personas nopelnu saraksts;
11.2. kandidāta dzīves apraksts;
11.3. citu personu atsauksmes (vēlamas).
12. Iesniegtos pieteikumus apkopo un izvērtē ar Bauskas novada domes lēmumu izveidotā
Apbalvojumu piešķiršanas padome. Apbalvojumu „Mūža ieguldījums” piešķir ar domes
lēmumu.
13. Apbalvojumu „Mūža ieguldījums” piešķir vienu reizi gadā. Personām apbalvojumu
pasniedz Bauskas novada svētkos. Nozarē pasniedz vienu apbalvojumu gadā.
14. Apbalvojumu „Mūža ieguldījums” vienai personai piešķir vienu reizi.
15. Ja persona, kurai piešķirts novada pašvaldības apbalvojums, mirusi starplaikā no
apbalvošanas lēmuma pieņemšanas līdz apbalvojuma pasniegšanas dienai, balvu un
apliecinājuma rakstu saņem glabāšanā apbalvotā tuvākie radinieki.
III. Tituls „Bauskas novada Goda pilsonis”
16. Apbalvojumu – titulu „Bauskas novada Goda pilsonis” piešķir fiziskām personām par
sevišķiem nopelniem Bauskas novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības,
sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, saimnieciskajā vai citā jomā. Par nopelniem
uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.
17. Apbalvojumu „Bauskas novada Goda pilsonis” var piešķirt arī Latvijas un ārvalstu
amatpersonām, kā arī sadraudzības pilsētu un pašvaldību pārstāvjiem.
18. Bauskas novada Goda pilsonim pasniedz goda zīmi „Bauskas novada Goda pilsonis”
(3.pielikums), apliecinājuma rakstu par titula „Bauskas novada Goda pilsonis” piešķiršanu
(4.pielikums) un naudas balvu 150 euro apmērā.
19. Goda zīme ir izgatavota no sudraba, ģerboņa zilā krāsa ieklāta ar emalju, lauva uzdrukāts
sietspiedes tehnikā. Uzraksts „Bauskas novada Goda pilsonis”, goda zīmes lentas – novada
ģerboņa krāsās.
20. Kandidātus titula „Bauskas novada Goda pilsonis” piešķiršanai var izvirzīt domes deputāti,
novada pašvaldības institūcijas, Bauskas novadā reģistrētās juridiskās personas, valsts
institūcijas vai ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Bauskas
novada administratīvajā teritorijā, norādot dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju.
21. Kandidātu izvirzīšana notiek rakstveidā, iesniedzot pieteikumu Bauskas novada
administrācijā Uzvaras ielā 1, Bauskā darba dienās, 30 dienu laikā pēc kandidātu
pieteikšanas izsludināšanas novada pašvaldības mājaslapā, vietējā presē un citos masu
informācijas līdzekļos.
22. Izvirzot kandidātu apbalvojuma saņemšanai pieteikumā jānorāda:
22.1. izvirzāmā kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas dati, nodarbošanās, dzīvesvietas adrese,
kontaktinformācija;
22.2. kandidāta dzīves apraksts;
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22.3. vispusīgs kandidāta aktivitāšu apraksts, par kurām ierosināts piešķirt apbalvojumu
„Bauskas novada Goda pilsonis”;
22.4. informācija par kandidāta pieteicēju, kontaktinformācija;
22.5. citu personu atsauksmes (vēlamas).
23. Pieteikumus apkopo un izvērtē ar Bauskas novada domes lēmumu izveidotā Apbalvojumu
piešķiršanas padome. Apbalvojumu „Bauskas novada Goda pilsonis” piešķir ar domes
lēmumu.
24. Izskatot pieteikumus par titula „Bauskas novada Goda pilsonis” piešķiršanu, Apbalvojumu
piešķiršanas padome vērtē:
24.1. pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti;
24.2. ieguldījumu kultūras, izglītības, saimnieciskajā vai citā jomā, kā arī novada attīstībā
kopumā;
24.3. pozitīva novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu;
24.4. profesionālo darbību;
24.5. ilggadēju un panākumiem bagātu darbu Bauskas novada labā;
24.6. citus īpašus nopelnus.
25. Titulu „Bauskas novada Goda pilsonis” piešķir vienu reizi gadā, apbalvojumu pasniedz
Bauskas novada svētkos.
26. Apbalvojums „Bauskas novada Goda pilsonis” Latvijas un ārvalstu amatpersonām, kā arī
sadraudzības pilsētu un pašvaldību pārstāvjiem var tikt piešķirts noteiktā laika intervāla
starplaikā, pieņemot par to domes lēmumu.
27. Ja persona, kurai piešķirts apbalvojums, mirusi starplaikā no apbalvošanas lēmuma
pieņemšanas līdz apbalvojuma pasniegšanas dienai, goda zīmi un apliecinājuma rakstu
saņem glabāšanā apbalvotā tuvākie radinieki.
28. Apbalvojumu „Bauskas novada Goda pilsonis” vienai personai piešķir vienu reizi.
IV. Goda raksts
29. Goda raksts ir rakstisks apbalvojums un naudas balva fiziskām personām 100 euro apmērā,
juridiskām personām, pašvaldības iestādēm vai amatierkolektīviem līdz
1500
euro apmērā par izciliem nopelniem novada un valsts mērogā, ieguldījumu
tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, sportā
vai sabiedriskajā darbā. Goda rakstu pasniedz svinīgos apstākļos un arī jubileju reizēs
(5.pielikums).
30. Goda raksts var tikt piešķirts jebkurai fiziskai, juridiskai personai vai personu grupai,
pašvaldības iestādei, amatierkolektīvam (koris, deju kolektīvs, kopa u.c.), kas nolikumā
noteiktajā kārtībā ieteikti apbalvojuma saņemšanai un par kura apbalvošanu pieņemts
lēmums.
31. Kandidātus apbalvošanai ar Goda rakstu var ieteikt domes deputāti, novada pašvaldības
institūcijas, valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas, profesionālās biedrības
(asociācijas), pieteikumā sniedzot informāciju par pieteicēju, vai ne mazāk kā
10
pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Bauskas novada administratīvajā
teritorijā, norādot dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju.
32. Izvirzot kandidātu apbalvojuma saņemšanai pieteikumā jānorāda:
32.1. piesakot fizisku personu – pieteiktās fiziskās personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati,
darbavieta, ieņemamais amats, kontaktinformācija;
32.2. piesakot juridisku personu vai pašvaldības iestādi apbalvojuma saņemšanai, jāaizpilda
pieteikuma veidlapa (7.pielikums);
32.3. piesakot amatierkolektīvu – pieteiktā amatierkolektīva nosaukums, amatierkolektīva
vadītāja vārds un uzvārds, kontaktinformācija;
32.4. apraksts – vispusīgs motivēts pamatojums, par ko persona, pašvaldības iestāde, juridiska
persona vai amatierkolektīvs izvirzīts apbalvošanai.
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35. Iesniegtos pieteikumus apkopo un izvērtē ar Bauskas novada domes lēmumu izveidotā
Apbalvojumu piešķiršanas padome. Apbalvojumu „Goda raksts” piešķir ar domes
lēmumu.
36. Goda rakstu var piešķirt atkārtoti, bet ne biežāk kā vienreiz trīs gados.
V. Atzinības raksts
37. Atzinības raksts ir rakstiska pateicība un naudas balva 50 euro vērtībā fiziskām personām
un naudas balva līdz 700 euro juridiskām personām, personu grupām, amatierkolektīviem
un pašvaldības institūcijām par godprātīgu darbu, ieguldījumu Bauskas novada attīstībā,
par aktīvu sadarbību ar Bauskas novada pašvaldību un novada vārda popularizēšanu
Latvijā un pasaulē (6.pielikums).
38. Atzinības raksts var tikt piešķirts fiziskai, juridiskai personai vai personu grupai,
amatierkolektīvam, kas nolikumā noteiktajā kārtībā ieteikti apbalvojuma saņemšanai un
par kuru apbalvošanu pieņemts lēmums.
39. Atzinības rakstu piešķir pamatojoties uz motivētu pieteikumu, kurā iesniedzējam jānorāda:
39.1. piesakot fizisku personu – personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, darbavieta,
ieņemamais amats un kontaktinformācija;
39.2. piesakot juridisku personu vai pašvaldības iestādi, jāaizpilda pieteikuma veidlapa
(7.pielikums);
39.3. piesakot amatierkolektīvu – pieteiktā amatierkolektīva nosaukums, amatierkolektīva
vadītāja vārds un uzvārds, kontaktinformācija.
40. Kandidātus apbalvošanai ar Atzinības rakstu var ieteikt domes deputāti, novada
pašvaldības institūcijas, valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas, profesionālās biedrības
(asociācijas), pieteikumā sniedzot informāciju par pieteicēju, vai ne mazāk kā 10
pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Bauskas novada administratīvajā
teritorijā, norādot dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju.
41. Pieteikumu apkopo un izvērtē ar Bauskas novada domes lēmumu izveidotā Apbalvojumu
piešķiršanas padome. Pamatojoties uz Apbalvojumu piešķiršanas padomes atzinumu,
Atzinības rakstu piešķir ar Bauskas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu.
42. Atzinības rakstu var piešķirt atkārtoti, bet ne biežāk kā reizi gadā.
VI. Pateicības raksts
43. Pateicības raksts ir rakstisks apbalvojums un naudas balva 20 euro vērtībā fiziskām
personām par godprātīgu darbu pašvaldības institūcijā, uzņēmumā vai nevalstiskā
organizācijā, aktīvu dalību valsts, pašvaldības, nevalstisko organizāciju rīkotajos
pasākumos. Šis apbalvojums pasniedzams svinīgos apstākļos un arī jubilejas reizēs.
44. Pateicības raksts var tikt piešķirts fiziskai personai, kas nolikumā noteiktajā kārtībā ieteikta
apbalvojuma saņemšanai un par kuras apbalvošanu pieņemts lēmums.
45. Pateicības rakstu piešķir, pamatojoties uz aprakstu, kurā ietverts vispusīgi motivēts
pamatojums tam, par ko persona izvirzīta apbalvošanai, un šajā aprakstā iesniedzējam ir
jānorāda arī apbalvošanai pieteiktās fiziskās personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati,
darbavieta, ieņemamais amats un kontaktinformācija.
46. Kandidātus apbalvošanai ar Pateicības rakstu vai ieteikt domes deputāti, novada
pašvaldības institūcijas, valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas, profesionālās biedrības
(asociācijas), pieteikumā sniedzot informāciju par pieteicēju, vai ne mazāk kā 10
pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Bauskas novada administratīvajā
teritorijā, norādot dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju.
47. Iesniegtos pieteikumus apkopo un izvērtē ar Bauskas novada domes lēmumu izveidotā
Apbalvojumu piešķiršanas padome. Pamatojoties uz Apbalvojumu piešķiršanas padomes
atzinumu, Pateicības rakstu piešķir ar Bauskas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu.
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48. Pateicības rakstu var piešķirt atkārtoti.

Pielikumā: 1. Apbalvojuma „Mūža ieguldījums” rasējums uz 1 lp.
2. Apliecinājuma raksta „Mūža ieguldījums” paraugs uz 1 lp.
3. Nozīmes „Bauskas novada Goda pilsonis” zīmējums uz 1 lp.
4. Apliecinājuma raksta „Bauskas novada Goda pilsonis” paraugs uz 1 lp.
5. Goda raksta paraugs uz 1 lp.
6. Atzinības raksta paraugs uz 1 lp.
7. Pieteikuma veidlapa iestādei apbalvojuma saņemšanai uz 1 lp.
8. Pateicības raksta paraugs uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.martā

prot.Nr.5, 17.p.

Par pašvaldības laikraksta „Bauskas Novada Vēstis”
nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada domes laikraksta „Bauskas Novada Vēstis” nolikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2009.gada 22.oktobra lēmumu „Par
pašvaldības laikraksta „Bauskas Novada Vēstis” nolikuma apstiprināšanu.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības laikraksta „Bauskas Novada Vēstis” nolikums uz 2 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

Bauskas novada pašvaldības laikraksta
„Bauskas Novada Vēstis“
NOLIKUMS
Bauskā
2014.gada 27.martā

Nr.3
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Bauskas novada pašvaldības laikraksta nosaukums ir „Bauskas Novada Vēstis”.
2. Laikraksta „Bauskas Novada Vēstis” juridiskais dibinātājs un izdevējs ir Bauskas novada
pašvaldība.
3. Mērķis ir izplatīt un izskaidrot Bauskas novada pašvaldības oficiālo informāciju,
nodrošināt pašvaldības administrācijas un domes darbības atklātību un pašvaldības vadības
un administrācijas struktūrvienību saikni ar iedzīvotājiem.
4. Laikraksta adrese ir izdevēja adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov. LV-3901, kas
norādāma izdevuma pasē.
5. Laikraksta izdošana notiek saskaņā ar likumu „Par presi un citiem masu informācijas
līdzekļiem” latviešu valodā.
II.

Laikraksta pamatuzdevumi

6. Publicēt domes pieņemto saistošo noteikumu pilnu tekstu un preses relīzes par pašvaldības
īstenotajiem projektiem, kā arī informāciju par novada domes pieņemtajiem
nozīmīgākajiem lēmumiem.
7. Informēt par aktuālo Bauskas novada domes darbā un pašvaldības iestādēs un
kapitālsabiedrībās.
8. Nodrošināt domes deputātiem iespēju skaidrot iedzīvotājiem savu viedokli par domes
lēmumiem, domes un tās struktūrvienību darbu, par novada saimnieciskās un sabiedriskās
dzīves aktuāliem jautājumiem rubrikā „Deputāta viedoklis”.
9. Sniegt informāciju par aktualitātēm novada saimnieciskajā, sporta, kultūras, tūrisma un
izglītības jomā.
III.

Laikraksta darba organizācija

10. Materiālu iesniegšanas kārtība:
10.1.laikraksta izdošanu nodrošina laikraksta redaktors Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas sabiedrisko
attiecību speciālists;
10.2.domes deputāti, pašvaldības amatpersonas un iestāžu vadītāji, kuri vēlas paust savu
viedokli kādā jautājumā, iesniedz tekstu laikraksta redaktoram ne vēlāk kā četras dienas
pirms kārtējās domes sēdes (pievienojot tekstu un ilustratīvo materiālu elektroniski);
10.3.redaktoram ir tiesības veidot patstāvīgus materiālus – ziņas, reportāžas, intervijas.
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11. Materiālu apjoms:
11.1.publicējot saistošos noteikumus, obligāti jābūt norādītam saistošo noteikumu
nosaukumam, numuram un apstiprināšanas datumam;
11.2.visiem laikrakstā publicētajiem materiāliem jānorāda autors vai avots; netiek publicēti
anonīmi materiāli;
11.3.katra „Bauskas Novada Vēstis” numura kopējo apjomu, atkarībā no paredzētajos termiņos
iesniegto materiālu apjoma, nosaka redaktors, saskaņojot ar Sabiedrisko attiecību un
tūrisma nodaļas vadītāju.
12. Laikraksta salikšanas un izdošanas kārtība:
12.1.laikraksta maketēšanas darbus pirms iesniegšanas tipogrāfijā veic redaktors;
12.2.laikraksts iznāk 11 reizes gadā;
12.3.redaktors veic visu iesniegto materiālu gramatikas kļūdu labojumu; tekstuālas izmaiņas,
kas saistītas ar uzrakstītā materiāla stila labošanu, veic nemainot teksta jēgu;
12.4.pēc nosūtīšanas tipogrāfijai, redaktors pārbauda drukas filmu versijas un dod atļauju
maketu nosūtīt iespiešanai tipogrāfijā.
13. Eksemplāru izplatīšanas kārtība:
13.1.par laikraksta izplatīšanu pagastu pārvaldēs ir atbildīgi novada pagastu pārvalžu vadītāji,
kas laikrakstu saņem novada administrācijā Uzvaras ielā 1, Bauskā;
13.2.Bauskas pilsētā laikraksts tiek izvietots sabiedriskās vietās (veikalos, slimnīcā, poliklīnikā
u.c.)
IV.

Laikraksta redaktora pienākumi un tiesības

14. Pienākumi:
14.1.sagatavot izdošanai Bauskas novada pašvaldības laikrakstu „Bauskas Novada Vēstis”.
Laikraksts tiek izdots ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc kārtējās domes sēdes;
14.2.izskatīt rakstiski iesniegtās un parakstītās iebildes, novēlējumus, ieteikumus, kas attiecas
uz laikraksta izdošanu;
14.3.izlabot gramatiskās kļūdas, ja tādas ir iesniegtajos oficiālajos materiālos un no iestādēm
un fiziskām personām iesniegtajos rakstos;
14.4.nodrošināt laikraksta elektroniskās versijas publicēšanu novada mājaslapā
www.bauska.lv;
14.5.nodrošināt maketa pārsūtīšanu uz tipogrāfiju;
14.6.nodrošināt publicētās informācijas materiālu glabāšanu Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācija” arhīvā 3 gadus pēc informācijas izplatīšanas.
15. Tiesības:
15.1.pieprasīt un saņemt kancelejas preces un tehnisko nodrošinājumu avīzes izdošanai;
15.2.redaktoram ir tiesības izvēlēties laikraksta noformējumu, izkārtojumu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.martā

prot.Nr.5, 18.p.

Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem
Bauskas novada dome 2010.gada 22.jūnijā apstiprināja saistošos noteikumus Nr.17 „Par
Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”.
Lai pilnveidotu saistošos noteikumus, ir nepieciešams precizēt vairākus punktus attiecībā
uz pabalstu saņēmēju mērķgrupām, pabalstu apmēru un izmaksas kārtību un ieviest jaunus
pabalstu veidus.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešā daļa nosaka, ja ir
apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas)
ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas)
pamatvajadzību apmierināšanai.
Ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu
projektu sagatavošanas noteikumi” 140.punktu, saistošo noteikumu grozījumus nesagatavo, ja tā
normu apjoms pārsniedz pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, līdz ar to saistošos
noteikumus ir nepieciešams izdot jaunā redakcijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1.
2.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada
pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” saskaņā ar pielikumu.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai
nosūtīt saistošos noteikumus Nr.2 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības
sociālās palīdzības pabalstiem” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.

Pielikumā:
1.
Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošie noteikumi Nr.2 „Saistošie noteikumu
par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” uz 5 lp.
2.
Paskaidrojuma raksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

APSTIPRINĀTI
ar Bauskas novada domes
2014.gada 27.marta sēdes lēmumu
(prot.Nr.5, 18.p.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2014.gada 27.martā

Nr.2

Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto
un piekto daļu,
I.

Vispārīgie jautājumi

Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu
veidus, apmērus, izmaksas kārtību un ģimenes (personas), kuras ir tiesīgas saņemt šos
pabalstus.
2.
Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām un sociāli mazaizsargātām ģimenēm
(personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības (ēdienu, apģērbu, mājokli, veselības aprūpi
un obligāto izglītību) un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
3.
Pabalstus piešķir ģimenēm (personām), kuru dzīvesvieta deklarēta Bauskas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā vai par viņu bērniem pēc faktiskās dzīvesvietas
Bauskas novadā, ja bērni dzīvo kopā ar vienu vai abiem vecākiem.
4.
Ģimenei (personai) pabalstu var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu samaksāt
pakalpojumus (preces), kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību
apmierināšanai.
5.
Sociālās palīdzības pabalstu veidi:
5.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
5.2. dzīvokļa pabalsts;
5.3. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
5.4. apbedīšanas pabalsts;
5.5. pabalsts audžuģimenēm un bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
5.6. brīvpusdienas vispārējās izglītības iestādēs un bezmaksas ēdināšana Bauskas novada
pirmsskolas izglītības iestādēs;
5.7. pabalsts mācību gada uzsākšanai;
5.8. pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai samaksai;
5.9. pabalsts transporta izdevumu samaksai;
5.10. vienreizējs pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma;
1.
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5.11. pabalsts pirts apmeklējumam.
6.
Lēmumu par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu
pieņem Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests” (turpmāk
– Sociālais dienests).
II. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
7.

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai ģimenei (personai) tiek
aprēķināts un izmaksāts Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā.
III. Dzīvokļa pabalsts

Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts dzīvokļa vai dzīvojamās mājas (turpmāk
- mājoklis) uzturēšanas izdevumu segšanai, kas saistīti ar mājokļa lietošanu, neatkarīgi no
citiem saņemtajiem pašvaldības pabalstiem. Mājokļa uzturēšanas izdevumi ir maksa par
apsaimniekošanu, īri un pakalpojumiem (apkuri, elektroenerģiju, ūdensapgādi,
kanalizāciju un atkritumu izvešanu).
9.
Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir ģimenei (personai), kura dzīvo mājoklī, kurā
deklarējusi dzīvesvietu.
10.
Dzīvokļa pabalstu piešķir:
10.1. trūcīgai ģimenei (personai) uz trūcīgās ģimenes (personas) statusa laiku;
10.2. maznodrošinātai ģimenei (personai) uz maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa laiku;
10.3. ģimenei, kurā visi ģimenes locekļi ir nestrādājoši pensionāri un/vai invalīdi, ja viņu vidējie
ienākumi mēnesī uz vienu personu nepārsniedz 90 % no valstī noteiktās minimālās mēneša
darba algas un tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un šo noteikumu 54.2.apakšpunktā
minētie īpašumi.
11.
Vienā mājoklī dzīvojošai ģimenei (personai) tiek piešķirts viens dzīvokļa pabalsts.
Kopīpašuma gadījumā pabalsts tiek dalīts proporcionāli nekustamā īpašuma domājamām
daļām.
12.
Pabalsta mājokļos ar centralizētu apkuri piešķiršanas nosacījumi un apmērs:
12.1. mājoklī, kurā dzīvo viena persona, pabalstu piešķir ne vairāk kā 30 euro mēnesī neatkarīgi
no dzīvojamās platības;
12.2. mājoklī, kurā dzīvo divas personas, pabalstu piešķir ne vairāk kā 35 euro mēnesī neatkarīgi
no dzīvojamās platības;
12.3. mājoklī, kurā dzīvo trīs un vairāk personas, pabalstu piešķir ne vairāk kā 45 euro mēnesī
neatkarīgi no dzīvojamās platības.
13.
Pabalsts nevar pārsniegt faktiskos izdevumus par mājokļa uzturēšanu.
14.
Pabalsts pilnā apmērā vai daļēji tiek pārskaitīts uz attiecīgā pakalpojuma
(apsaimniekošana, apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, elektroenerģija, atkritumu
izvešana) sniedzēja norēķinu kontu saskaņā ar rēķinu.
15.
Pabalsta mājokļos ar krāsns apkuri piešķiršanas nosacījumi un apmērs:
15.1. pabalsta lielums ir 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
15.2. pabalstu izmaksā vienu reizi gadā neatkarīgi no apkures sezonas laika, nosakot intervālu
starp divām pabalstu saņemšanas reizēm ne mazāku par astoņiem mēnešiem;
15.3. pabalsts tiek pārskaitīts uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu saskaņā ar
pavadzīmi.
16. Dzīvokļa pabalsta izmaksu pārtrauc šādos gadījumos:
16.1. izbeigts mājokļa īres līgums;
16.2. pabalsta pieprasītājs sniedzis nepatiesas ziņas;
16.3. mājoklis pārdots vai izīrēts citai personai;
16.4. netiek pildīti līdzdarbības pienākumi;
16.5. ar pabalsta pieprasītāju ir noslēgts uztura līgums;
16.6. ir stājies spēkā tiesas spriedums par pabalsta pieprasītāja izlikšanu no mājokļa;
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16.7. ģimenei (personai) pieder vai ir lietošanā, divi vai vairāki dzīvošanai derīgi mājokļi.
IV. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
17.

18.

Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā piešķir, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš
neparedzamu apstākļu dēļ ģimene (persona) nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.
Pabalstu piešķir līdz 715 euro vienai ģimenei (personai), neizvērtējot ģimenes (personas)
ienākumus un materiālo stāvokli, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto
zaudējumu sekas.
Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā piecpadsmit dienu laikā no ārkārtas
situācijas rašanās dienas.
V. Apbedīšanas pabalsts

19.

20.

21.

Apbedīšanas pabalstu piešķir par personām, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta pirms nāves
bija Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, un pa kurām mirušā ģimenes
loceklis (apgādnieks) vai persona, kura uzņēmusies apbedīšanu, nesaņem Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras apbedīšanas pabalstu. Apbedīšanas pabalstu piešķir mirušā
ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. Pabalsta
summa nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, pārskaitot
pakalpojuma sniedzējam vai ģimenes loceklim (apgādniekam), vai personai, kura
uzņēmusies apbedīšanu uz norēķinu kontu pēc izdevumu apliecinošu dokumentu
iesniegšanas.
Gadījumā, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta summa ir
mazāka nekā valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, pabalsta apmēru aprēķina kā
starpību starp valstī noteikto minimālo mēneša darba algu un Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras izmaksāto pabalsta summu.
Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no miršanas
apliecības izsniegšanas dienas.
VI. Pabalsts audžuģimenēm un bērniem bāreņiem
vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem

Pabalstus audžuģimenēm piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā par bērniem,
kuru deklarētā pamata dzīvesvieta pirms lēmuma pieņemšanas ir bijusi Bauskas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā. Par bērnu ievietošanu audžuģimenē lēmumu pieņem
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Bāriņtiesa” (turpmāk – Bauskas
novada Bāriņtiesa). Līgumu ar audžuģimeni noslēdz Sociālais dienests.
23.
Audžuģimeņu pabalstu veidi un to apmērs:
23.1. ikmēneša pabalsta apmērs bērna uzturam un audzināšanai 170 euro. Ja, atrodoties
audžuģimenē, bērns izglītības iegūšanai tiek ievietots internātskolā vai speciālajā izglītības
iestādē, pabalstu bērna uzturam vienā mēnesī izmaksā 35 % apmērā no šo noteikumu
23.1.apakšpunktā noteiktā ikmēneša pabalsta;
23.2. vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 145 euro vienam bērnam,
atbilstoši bērna vecumam un vajadzībām.
24.
Pabalstu audžuģimenei piešķir par kārtējo mēnesi.
25.
Audžuģimenei ir pienākums pēc Sociālā dienesta pieprasījuma iesniegt pārskatu par
pašvaldības piešķirto pabalstu izlietojumu.
26.
Līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē sagatavo Sociālais dienests pēc Bauskas
novada Bāriņtiesas lēmuma saņemšanas.
27.
Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem tiek aprēķināts un izmaksāts
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.
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VII. Brīvpusdienas vispārējas izglītības iestādēs un bezmaksas ēdināšana Bauskas
novada pirmsskolas izglītības iestādēs
28.

29.

30.
31.

Tiesības saņemt brīvpusdienas vispārējās izglītības iestādēs ir bērniem no ģimenēm,
kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām, bērniem
invalīdiem, viena vecāka ģimeņu bērniem, ja vecāks ir invalīds, vai aizbildnībā esošiem
bērniem un ja bērni nav sasnieguši 20 gadu vecumu. Vispārējās vidējās izglītības posmā,
piešķirot pabalstu, ņem vērā, vai bērnam nav ilgstošu neattaisnotu stundu kavējumu (vairāk
nekā 20 mācību stundas semestrī).
Tiesības saņemt bezmaksas ēdināšanu Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs ir bērniem no ģimenēm, ja tās likumā noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām,
maznodrošinātām, bērniem invalīdiem, viena vecāka ģimeņu bērniem, ja vecāks ir invalīds,
vai aizbildnībā esošiem bērniem.
Brīvpusdienas un bezmaksas ēdināšana tiek piešķirta, sākot ar tā mēneša 1.datumu, kad
pieņemts Sociālā dienesta lēmums, līdz mācību pusgada beigām.
Pabalsts tiek pārskaitīts uz izglītības iestādes vai ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja
norēķinu kontu saskaņā ar iesniegto rēķinu, kuram pievienots pakalpojuma saņēmēju
(bērnu) saraksts. Brīvpusdienu un bezmaksas ēdināšanas izmaksu apmērs nevar pārsniegt
3 euro dienā.
VIII. Pabalsts mācību gada uzsākšanai

32.

33.

34.
35.
36.

37.

Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu mācību gada uzsākšanai ir ģimenēm ar bērniem, ja
tās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām vai
aizbildniecībā esošiem bērniem.
Pabalsts mācību gada uzsākšanai paredzēts personīgās lietošanas priekšmetu iegādei
(sporta tērps, apavi, skolas forma, skolas soma u.tml.) mācību procesa nodrošināšanai,
un tas tiek piešķirts par katru bērnu, kurš uzsāk mācības 1.klasē vai arī par katru ģimenes
bērnu no daudzbērnu ģimenes (trīs un vairāk bērnu), vai aizbildniecībā esošiem bērniem,
kuri apmeklē vispārējās izglītības iestādes, izņemot internātskolas, un nav sasnieguši 20
gadu vecumu.
Pabalsts ir vienreizējs, un tā apmērs ir 15 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba
algas.
Vienojoties ar personu, pabalstu var pārskaitīt uz personas norēķinu kontu vai pārskaitīt
par preci saskaņā ar iesniegto rēķinu.
Ja ģimenē ir darbspējīgā vecumā esošs bezdarbnieks, pabalsts tiek piešķirts pēc
līdzdarbības pienākumu veikšanas. Ja ģimenē ir nepilnu darba laiku strādājošs ģimenes
loceklis, tas nevar būt par pamatu, lai atteiktos no līdzdarbības pienākumu veikšanas.
Dokumenti pabalsta saņemšanai kārtējā gadā Sociālajā dienestā iesniedzami no 1.augusta
līdz 30.oktobrim.
IX. Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai samaksai

38.
Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai samaksai ir paredzēts:
38.1. optisko briļļu lēcu iegādei trūcīgām vai maznodrošinātām personām. Pabalsts gada laikā
nevar pārsniegt 15 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas un vienai personai
nevar būt lielāks par faktiskajiem optisko briļļu lēcu iegādes izdevumiem;
38.2. 80 % apmērā medicīnisko izdevumu (izņemot medikamentus) samaksai līdz 355 euro gadā
par pacienta iemaksu stacionārā, slimību diagnostikai, līdzmaksājumam par operāciju
personām, kuras likumā noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām
personām, un vientuļi dzīvojošiem pensionāriem, kuru vidējie ienākumi pēdējo triju
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mēnešu laikā nepārsniedz 90 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas un
kuriem nav citu resursu ienākumu gūšanai;
38.3. zobu regulēšanai bērniem no trūcīgam, maznodrošinātām un sociālā riska ģimenēm (pēc
sociālā darbinieka atzinuma, ja lieta ir aktīva) 115 euro gadā.
39.
Vienreizēju pabalstu 200 euro piešķir alkoholisma ārstēšanai Minesotas programmā
personām darbaspējīgā vecumā no maznodrošinātām un sociālā riska ģimenēm, kuru
ģimenēs ir nepilngadīgi bērni, pēc motivācijas programmas iziešanas, ja pašvaldībā
apmierināti personu iesniegumi pēc garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošinājuma
un dzīvokļa pabalstiem.
40.
Pabalstu, nepārsniedzot 100 euro gadā, piešķir ārsta rehabilitologa pirmreizējai
konsultācijai un viņa nozīmēto rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai personām ar
2.invaliditātes grupu un tikai gadījumos, ja nepieciešamie pakalpojumi nav iekļauti valsts
kompensējamo pakalpojumu sarakstā.
41.
Pabalstu medicīnisko izdevumu samaksai pārskaita attiecīgajai ārstniecības iestādei, kas
sniegusi pakalpojumu vai personas norēķinu kontā, ja persona jau samaksājusi par
pakalpojumu.
42.
Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no medicīnisko
pakalpojumu saņemšanas dienas.
X. Pabalsts transporta izdevumu samaksai
43.
Pabalstu transporta izdevumu samaksai piešķir:
43.1. līdz 70 euro gadā specializētā transporta izdevumiem personām ar kustību traucējumiem
nokļūšanai uz ārstniecības/rehabilitācijas iestādēm (vai no tām) saskaņā ar ārsta
nosūtījumu, pārskaitot pabalstu attiecīgajam pakalpojuma sniedzējam uz norēķina kontu;
43.2. līdz 15 euro gadā nokļūšanai pie bērnu psihiatra trūcīgām, maznodrošinātām un sociālā
riska ģimenēm, iesniedzot izdevumus attaisnojošus dokumentus un ārsta nosūtījuma kopiju
augstākminēto pakalpojumu saņemšanai, pārskaitot pabalstu uz personas norēķinu kontu.
44.
Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no transporta
pakalpojuma saņemšanas dienas.
XI. Vienreizējs pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma
45.

46.

Vienreizējs pabalsts personām, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas,
tiek piešķirts, pamatojoties uz personas iesniegumu un izziņu no Ieslodzījuma vietu
pārvaldes un kuras pamata dzīvesvieta pirms notiesāšanas bija deklarēta Bauskas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas
no ieslodzījuma vietas, izvērtējot attiecīgās personas materiālo situāciju. Ja personai nav
ienākumu, uzkrājumu un šo noteikumu 54.2.apakšpunktā minēto īpašumu, tai piešķir
vienreizēju pabalstu 50 euro apmērā.
XII. Pabalsts pirts apmeklējumam

Pabalsts pirts apmeklējuma izmantošanai ir 75 % apmērā no pakalpojuma sniedzēja
noteiktās pakalpojuma maksas, bet ne vairāk kā 10 euro mēnesī vienai personai.
48.
Tiesības saņemt pabalstu ir:
48.1. trūcīgai un maznodrošinātai personai (ģimenei), kura dzīvo mājoklī bez vannas vai dušas;
48.2. pensionāriem, kuru pensija ir mazāka par 250 euro un kuri dzīvo mājoklī bez vannas vai
dušas;
49.
Persona pakalpojuma sniedzējam uzrāda izziņu par pabalsta piešķiršanu.
47.
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50.

Pabalstu pēc pakalpojuma sniedzēja saņemtā rēķina un dokumentēta apliecinājuma par
personas konkrēto pirts apmeklējumu pārskaita uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja
norēķinu kontu.
XII. Pabalstu piešķiršanas kārtība

Ģimene (persona) Sociālajā dienestā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē iesniedz iesniegumu
(rakstveidā vai izsaka mutvārdos), kurā vēlams norādīt nepieciešamo pašvaldības sociālās
palīdzības pabalsta veidu. Mutvārdos izteiktu iesniegumu personas klātbūtnē noformē
rakstveidā un, ja nepieciešams, izsniedz iesnieguma kopiju.
52.
Sociālajā dienestā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī invalīda vai
pensionāra apliecību, ja persona ir invalīds vai pensionārs un šīs ziņas pašvaldībā nav
pieejamas.
53.
Sociālais dienests pēc personas iesnieguma saņemšanas desmit darbdienu laikā novērtē
ģimenes (laulāto, personu, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā
mājoklī) materiālo stāvokli, apseko personu dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas
apsekošanas aktu, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanā, novērtē vajadzības pēc
pabalsta un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.
54.
Bauskas novada pašvaldībā ir noteikti šādi kritēriji, izvērtējot ģimenes/personas atbilstību
trūcīgās ģimenes/personas statusam:
54.1.
par īpašumiem nav uzskatāmi:
54.1.1. zeme un mežs platībā līdz 3 ha, ko izmanto ienākumu gūšanai pamatvajadzību
apmierināšanai atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta
11.punktam;
54.1.2. zeme un mežs platībā līdz 5 ha, ko izmanto ģimenes, kuru sastāvā ir nepilngadīgi bērni;
54.1.3. nekustamais īpašums vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no ģimenes locekļiem,
kurā dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits īpašums;
54.1.4. viena garāža, viena automašīna (t.sk. transportlīdzekļa turētāja statusā), kas ģimenes
īpašumā ir ilgāk par divpadsmit mēnešiem, kā arī viens velosipēds katram ģimenes
loceklim, mopēds, motorollers vai motocikls, kas ir ģimenes īpašumā;
54.2. par īpašumiem ir uzskatāmi:
54.2.1. zeme un mežs, izņemot 54.1.1. un 54.1.2.apakšpunktā minētos gadījumus;
54.2.2. ēkas, izņemot nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo
pabalsta pieprasītājs un personas, kurām ir kopīga saimniecība ar viņu;
54.2.3. automašīna, kuru persona lieto transportlīdzekļa turētāja statusā, ja personai īpašumā jau ir
viena automašīna ilgāk par divpadsmit mēnešiem, kā arī traktortehnika, autobusi un ūdens
transportlīdzekļi.
55.
Ģimenēm (personām), kurām ir 54.2.apakšpunktā minētie īpašumi, trūcīgās personas
statusu nepiešķir.
56.
Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas (administratīvā akta izdošanas) informē
personu par pieņemto lēmumu, bet atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma
iemeslu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) termiņus un kārtību.
51.

XIII. Personas pienākumi, atbildība un līdzdarbība
57.
58.

Personai ir pienākums atbilstoši normatīvajiem aktiem aktīvi iesaistīties savas problēmas
risināšanā, kā arī veikt līdzdarbības pienākumus saskaņā ar noslēgto vienošanos.
Par atteikšanos pildīt līdzdarbības pienākumus Sociālais dienests pieņem lēmumu
samazināt vai atteikt pabalstu uz trūcīgās personas statusa laiku (trīs vai sešiem mēnešiem),
par ko persona tiek brīdināta iepriekš, slēdzot vienošanos.
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59.

Personām, kuras neattaisnotu iemeslu dēļ zaudējušas bezdarbnieka statusu un reģistrējušās
kā darba meklētājas, bet nav gatavas nekavējoties stāties darba attiecībās, nepiešķir
pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus.
XIV. Apsekošana dzīvesvietā

60.

61.

62.

Ģimenei (personai) pirmo reizi vēršoties Sociālajā dienestā pēc pašvaldības sociālās
palīdzības pabalsta, Sociālā dienesta pienākums ir apsekot ģimeni (personu) viņa
dzīvesvietā. Nākamo apsekošanu Sociālais dienests veic atbilstoši nepieciešamībai vai
saskaņā ar vienošanos.
Ģimenes (personas) apsekošana dzīvesvietā var notikt, Sociālajam dienestam vienojoties
ar personu par apsekošanas datumu un laiku. Sociālajam dienestam ir tiesības veikt
apsekošanu arī iepriekš par to nebrīdinot ģimeni (personu).
Personas atteikšanās no apsekošanas dzīvesvietā var būt par iemeslu sociālās palīdzības
atteikumam.
XV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

63.
64.
65.

Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Bauskas novada domē Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Bauskas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Pašvaldības lēmuma par sociālās palīdzības sniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu
apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur attiecīgā lēmuma darbību, izņemot gadījumu, kad šī
darbība tiek apturēta ar tās iestādes lēmumu, kurā lēmums tiek apstrīdēts.
XVII. Noslēguma jautājumi

66.
67.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Bauskas novada
pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Bauskas novada domes
2010.gada 22.jūnija saistošie noteikumi Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības
sociālajiem pabalstiem”.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

54

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Saistošie
noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Norādāmā informācija
Bauskas novada dome 2010.gada 22.jūnijā apstiprināja saistošos
noteikumus Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem”.
Tā kā bija nepieciešams precizēt vairākus saistošo noteikumu punktus
attiecībā uz pabalstu saņēmēju mērķgrupām, pabalstu apmēru un
izmaksas kārtību, piem., pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu segšanai,
kur pie esošās redakcijas nav kritēriju pabalsta atteikšanai, kā rezultātā šī
pabalsta izmaksas apmērs palielinājies gandrīz 17 reizes no 615 euro
2012.gada beigās līdz 10306 euro 2013.gada beigās. Saistošie noteikumi
ir septiņas reizes grozīti, arī pašreizējo grozījumu apmērs ir apjomīgs,
tādēļ lietderīgi sagatavot jaunu saistošo noteikumu projektu.
Paredzēts palielināt dzīvokļa pabalsta apmēru un paplašināt dzīvokļa
pabalsta saņēmēju loku.
Pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu segšanai papildināts ar jaunām
sadaļām: zobu regulēšanai bērniem no trūcīgam, maznodrošinātām un
sociālā riska ģimenēm; vienreizējs pabalsts alkoholisma ārstēšanai
Minesotas
programmā
personām
darbaspējīgā
vecumā
no
maznodrošinātām un sociālā riska ģimenēm, kuru ģimenēs ir mazgadīgi
bērni.
Saistošajos noteikumos paredzēti vairāki jauni pabalstu veidi - pabalsts
transporta izdevumiem personām ar kustību traucējumiem nokļūšanai uz
medicīnas/rehabilitācijas iestādēm (vai no tām), nokļūšanai pie bērnu
psihiatra trūcīgam, maznodrošinātām un sociālā riska ģimenēm.
Plānots vienreizējs pabalsts, neizvērtējot ienākumus un materiālo stāvokli,
personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma.
Palielināts brīvpusdienu saņēmēju klientu loks un summa līdz 3 euro dienā.
Palielināta zemes platība personām, kuras var pretendēt uz trūcīgas
personas/ģimenes statusu: līdz 3 ha – vientuļajām personām un līdz 5 ha
ģimenēm ar bērniem.
Noapaļotas pabalstu summas.
Plānots, ka gada otrajā pusē palielināsies pieprasījums pēc dzīvokļa
pabalsta, kā arī pieaugs izmaksājamo pabalstu apmērs

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Pašvaldības palīdzība dzīvokļa uzturēšanas izmaksu segšanā trūcīgajām
mājsaimniecībām pozitīvi ietekmēs gan pašvaldības uzņēmumu darbu, kas
sniedz pakalpojumus, gan uzņēmējus, kuri piegādā klientiem malku,
briketes, ogles, gan elektroenerģijas pakalpojumu sniedzējiem.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Administratīvās procedūras netiks ietekmētas.
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6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Notikušas konsultācijas ar SIA „Zemgales mutes veselības centrs”
speciālistiem par nepieciešamību ieviest pabalstu zobu regulēšanai
bērniem.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.martā

prot.Nr.5, 19.p.

Grozījumi Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un
pakalpojuma saņemšanas kārtību Bauskas novadā”
Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Institūcijām alternatīvie aprūpes mājas
pakalpojumi Bauskas novadā” ietvaros Bauskas novada pašvaldībā tika ieviesta kvalitatīva
alternatīva aprūpe institūcijā. Pilnveidota veco cilvēku aprūpe mājās, nodrošinot sociālās aprūpes
pakalpojumu personām, tādejādi mazinot viņu sociālo izolāciju un uzlabojot dzīves kvalitāti.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 18.pants noteic, ka sociālās aprūpes
pakalpojumu sniegšanas mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura
vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem, savukārt šā
likuma 20.pants noteic, ka tiesības uz savām vajadzībām atbilstošu sociālo aprūpi ir visām šā
likuma 3.pantā minētajām personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūti sevi
aprūpēt, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu, 4.panta otro daļu, 18., 20. un 23.
pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi Bauskas novada domes 2012.gada
26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un
pakalpojuma saņemšanas kārtību Bauskas novadā”” saskaņā ar pielikumu.
2.
Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi Bauskas novada domes 2012.gada
26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un
pakalpojuma saņemšanas kārtību Bauskas novadā”” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
Pielikumā:
1. Saistošie noteikumi Nr.3 „Grozījumi Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.2 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un
pakalpojuma saņemšanas kārtību Bauskas novadā”” uz 2 lp.
2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2014.gada 27.martā

Nr.3

Grozījumi Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un
pakalpojuma saņemšanas kārtību Bauskas novadā”
Izdoti
saskaņā
ar
Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 3.panta trešo daļu
1.

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
2.

Izdarīt Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par
aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Bauskas
novadā” šādus grozījumus:
aizstāt 9.punktā vārdus „sociālā darba speciālists (sociālais darbinieks vai sociālais
aprūpētājs)” ar vārdiem „sociālais aprūpētājs”;
svītrot 10.punktu;
izteikt 19.1.apakšpuntu šādā redakcijā:
„19.1. kurām ienākumu apmērs pārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas
apmēru.”;
svītrot 27.punktu;
svītrot VI. nodaļas nosaukumā vārdus „samaksas un”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Bauskas
Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2012.gada 26.janvārī
(prot.Nr.2, 12.p.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2012.gada 26.janvārī

Nr.2

Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas
kārtību Bauskas novadā
(Precizēti 26.04.2012.; 26.09.2013.grozījumi Nr.17; 27.03.2014.grozījumi Nr.3)
Izdoti
saskaņā
ar
Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 3.panta trešo daļu.
I.
1.

2.

3.

4.

Vispārīgie jautājumi

Saistošie noteikumi nosaka aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma
saņemšanas kārtību Bauskas novadā, pakalpojuma veidus, aprūpes līmeņus, kā arī pieņemto
lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.
Aprūpe mājās ir pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu,
kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ un ietver
pakalpojumus personas dzīvesvietā.
Aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesīgas saņemt Bauskas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā dzīvesvietu deklarējušas personas, kuras faktiski dzīvo deklarētajā dzīvesvietā:
3.1. kuras vecuma vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un
savu personīgo aprūpi un kurām nav apgādnieku vai tie citu objektīvu apstākļu dēļ
nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību;
3.2. bērni invalīdi vai pieaugušas personas ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja
ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi.
Aprūpes mājās pakalpojumu finansē no iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests”
sociālo funkciju veikšanai paredzētajiem līdzekļiem.
II. Aprūpes mājās pakalpojumu veidi un līmeņi

5.

Aprūpe mājās var būt pastāvīga vai pagaidu:
5.1. pastāvīgu aprūpi var saņemt personas, kuras vecuma vai fiziska, vai garīga rakstura
traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas sadzīviskos darbus un savu personisko aprūpi paša
spēkiem, t.i., 1.un 2.grupas invalīdi un pensionāri;
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6.
7.

5.2. pagaidu aprūpi var saņemt personas, kuras slimības vai atveseļošanās periodā nevar
veikt ikdienas sadzīviskos darbus un savu personisko aprūpi paša spēkiem.
Lai persona saņemtu viņa individuālajām vajadzībām atbilstošus pakalpojumus, tiek noteikti
četri aprūpes līmeņi.
Atbilstoši aprūpes līmeņiem ir šādi veicamie darba uzdevumi, apmeklējumu skaits un darba
ilgums:
Pirmās nepieciešamības preču piegāde (produktu, medikamentu, saimniecības
preču), ūdens ienešana un iznešana, komunālo u.c. maksājumu kārtošana, dzīvojamo
1.
līmenis telpu uzkopšana 1 (vienu) reizi nedēļā, atkritumu iznešana.
Apmeklējums 2 (divas) reizes nedēļā līdz 16 stundām mēnesī.
Ietver 1.aprūpes līmeņa pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības: pavadīšana
pie ārstiem un uz slimnīcu, medicīnas darbinieku izsaukšana, krāsns kurināšana.
2.
līmenis Apmeklējums 2 (divas) reizes nedēļā līdz 24 stundām mēnesī.
Ietver 1.un 2.aprūpes līmeņa pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:
ēdiena gatavošana un trauku mazgāšana, veļas nomaiņa un nodošana mazgāšanai,
palīdzība personiskās higiēnas nodrošināšanā, fizisko aktivitāšu veicināšana.
3.
līmenis Apmeklējums 3 (trīs) reizes nedēļā līdz 36 stundām mēnesī.
Ietver 1., 2.un 3.aprūpes līmeņa pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:
4.
līmenis Higiēnas līdzekļu nomaiņa, palīdzēšana apģērbties, noģērbties, palīdzība uzņemt
ēdienu. Ceturtā līmeņa pakalpojumi tiek sniegti tikai kā pagaidu pakalpojumi, kamēr
persona tiek ievietota aprūpes institūcijā.
Apmeklējums 5 (piecas) reizes nedēļā līdz 48 stundām mēnesī.
III. Aprūpes mājās pakalpojumu piešķiršanas un saņemšanas kārtība

8.

9.

Aprūpes mājās pakalpojumu saņemšanai persona vai viņas pilnvarots pārstāvis Bauskas
novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests” (turpmāk - Dienests)
iesniedz šādus dokumentus:
8.1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
8.2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un atzinumu par aprūpes mājās
nepieciešamību. Izziņā norāda medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze
aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas un seksuāli transmisīvās slimības, smagas
onkoloģiskās un atkarību slimības) neesamību;
8.3. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko
pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja sociālo pakalpojumu
vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
8.4. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt
persona ar invaliditāti;
8.5. dokumentus, kas apliecina, ka apgādnieki nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi
vecuma, veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ. Par objektīviem apstākļiem
uzskatāmi:
8.5.1. apgādnieka slimības laiks;
8.5.2. apgādnieka atrašanās medicīniskās vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;
8.5.3. apgādnieka atkarība no kaitīgām vielām un darbībām (uz ārstēšanās vai
rehabilitācijas laiku);
8.5.4. apgādnieks ir pensijas vecuma persona, kurš fizisko ierobežojumu dēļ nevar
veikt aprūpi;
8.5.5. apgādniekam ir garīga vai fiziska rakstura traucējumi, ko apstiprina ģimenes
ārsta vai Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņa.
Dienesta sociālais aprūpētājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc visu norādīto dokumentu
saņemšanas un reģistrēšanas apmeklē personu mājās vai slimnīcā, novērtē personas
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10.
11.

12.
13.

14.

vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem, aizpildot „Personas vajadzību pēc sociālajiem
pakalpojumiem novērtēšanas karti” (1.pielikums), novērtē nepieciešamās aprūpes mājās
apjomu, aizpildot „Aprūpes mājās pakalpojuma novērtēšanas karti” (2.pielikums) un izvērtē
personas un viņas ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas personas aprūpē. (Grozīts ar
27.03.2014.saistošajiem noteikumiem Nr.3.)
Svītrots ar 27.03.2014.saistošajiem noteikumiem Nr.3.
Pamatojoties uz veikto personas situācijas novērtēšanu, Dienests 10 (desmit) dienu laikā
pieņem lēmumu par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu, nosaka pakalpojuma apjomu
un aprūpes termiņu un noslēdz līgumu (3.pielikums) par pakalpojuma sniegšanu.
Aprūpētājs sniedz aprūpes mājās pakalpojumus atbilstoši Dienesta sociālā darba speciālista
sastādītajam plānam un noteiktajam aprūpes grafikam, kas saskaņots ar personu.
Dienests izvērtē sniegto aprūpes pakalpojumu nepieciešamību, saturu un kvalitāti pastāvīgās
aprūpes gadījumā vienu reizi ceturksnī, pagaidu aprūpes gadījumā vienu reizi mēnesī,
nepieciešamības gadījumā (mainoties personas veselības stāvoklim) pārskatot aprūpējamās
personas aprūpes apjomu un saturu. Pēc noteiktā aprūpes laika perioda beigām persona pēc
nepieciešamības atkārtoti pieprasa pakalpojumus noteikumos noteiktajā kārtībā.
Gadījumos, kad personai, kas saņem aprūpes pakalpojumus, nepieciešama aprūpe un
uzraudzība, kas pārsniedz 3.aprūpes līmenī noteiktos pakalpojumus, Dienests izskata
jautājumu par personas ievietošanu īslaicīgas vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā.
IV. Aprūpes mājās organizēšana

15. Aprūpi mājās par pašvaldības budžeta līdzekļiem organizē, pārzina un kontrolē Dienests
atbilstoši Dienesta nolikumam.
16. Aprūpes mājās pamatuzdevumi ir:
16.1. noteikt aprūpes mājās pakalpojuma saturu un apjomu, lai tiktu nodrošinātas
aprūpējamās personas pamatvajadzības;
16.2. periodiska šo aprūpes mājās pakalpojumu nepieciešamības pārskatīšanu un,
vajadzības gadījumā, precizēšanu, lai nodrošinātu personas dzīves kvalitātes
nepazemināšanos;
16.3. personu apsekošana mājās viņām pieņemamā laikā, sadarbība ar sadzīves
pakalpojumu dienestiem, ēdināšanas un tirdzniecības uzņēmumiem, ārstniecības
iestādēm u.c. pakalpojumus sniedzošām institūcijām, sabiedriskām un reliģiskām
organizācijām aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai.
17. Aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu veic aprūpētāji ar atbilstošu izglītību.
18. Aprūpe mājās pakalpojums netiek sniegts personām:
18.1. kuras slimo ar bīstamām infekcijas slimībām;
18.2. kurām nepieciešama diennakts aprūpe;
18.3. kurām ir psihiska rakstura traucējumi (akūtā slimības periodā);
18.4. kuras ir alkohola un/vai narkotisko vielu ietekmē;
18.5. invalīdiem, kuri saņem valsts noteikto pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama
kopšana;
18.6. ja pakalpojuma pieprasītājs nav apmierināts ar aprūpētāja darbu un gada laikā bez
objektīva pamatojuma trīs reizes pieprasījis mainīt Dienesta aprūpētāju.
19. Aprūpe mājās par pašvaldības budžeta līdzekļiem netiek piešķirta personām:
19.1. kurām ienākumu apmērs pārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas
apmēru; (Grozīts ar 27.03.2014.saistošajiem noteikumiem Nr.3.)
19.2. kurām ir noteikta I grupas invaliditāte ar īpašu kopšanu un saņem kopšanas pabalstu;
19.3. kurām ir noslēgts uztura līgums, kurā paredzēts uztura devējam nodrošināt
nepieciešamo aprūpi.
V. Personas tiesības un pienākumi
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Persona ir tiesīgs atteikties no aprūpētāja un lūgt citu pakalpojuma sniedzēju, rakstiski
pamatojot sava atteikuma iemeslu.
Personas pienākums ir līdzdarboties individuālā aprūpes un rehabilitācijas plāna izpildē.
Persona nodrošina aprūpētāju ar sanitāri higiēniskiem līdzekļiem, kuri nepieciešami
pakalpojumu sniegšanai.
Persona nodrošina aprūpētājam drošus darba apstākļus, garantē iekļūšanu telpā.
Persona nodrošina pieklājīgu attieksmi pret aprūpētāju.
Persona neatrodas apreibinošu vielu ietekmē.
Persona sniedz apstiprinājumu par saņemtajiem pakalpojumiem ar savu parakstu aprūpētāja
darba uzskaites lapā.

VI. Aprūpes mājās pakalpojumu pārtraukšana kārtība (Grozīts ar 27.03.2014.saistošajiem
noteikumiem Nr.3.)
27.
28.

Svītrots ar 27.03.2014.saistošajiem noteikumiem Nr.3.
Aprūpes mājās pakalpojumu pārtrauc, ja:
28.1. persona atgūst pašaprūpes spējas vai rodas apstākļi, kad aprūpes mājās pakalpojums
netiek nodrošināts (minētie gadījumi 18.punktā);
28.2. izbeidzas objektīvie apstākļi, kuru dēļ apgādnieki nespēja nodrošināt personas aprūpi
un uzraudzību;
28.3. iestājas personas nāve;
28.4. persona tiek ievietota ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā;
28.5. persona rakstiski atteicās no aprūpes pakalpojumiem;
28.6. persona izbraukusi uz patstāvīgu dzīvi citas pašvaldības teritorijā vai ārzemēs.
VIII. Aprūpes mājas pakalpojuma kvalitātes novērtēšana

Pakalpojuma kvalitāti Dienests novērtē 1 (vienu) reizi mēnesī pēc subjektīviem un
objektīviem kvalitātes kritērijiem (4.pielikums).
30. Kā subjektīvais kvalitātes kritērijs tiek izmantots personas vērtējums, ko iegūst iztaujājot
personu, vai personas sūdzības.
31. Par objektīviem kvalitātes kritērijiem tiek noteikts:
31.1. aprūpētāja darba kvalitāte, kuru raksturo personas individuālā aprūpes un
rehabilitācijas plāna izpilde, priekšlikumi tā pārskatīšanai, aprūpes darba
dokumentēšana personas lietā;
31.2. personas līdzdalība un motivācija pašaprūpes spēju saglabāšanā vai uzlabošanā.
29.

IX. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
32.
33.
34.

Dienesta lēmumu vai faktisko rīcību viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā var
apstrīdēt Bauskas novada domē.
Bauskas novada domes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas Administratīvās rajona tiesā.
Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Bauskas
Novada Vēstis”.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

(paraksts)
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Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Grozījumi Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.2„Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un
pakalpojuma saņemšanas kārtību Bauskas novadā”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija
Grozījumi tiek veikti, lai regulētu aprūpes mājās pakalpojuma
samaksas kārtību. No 2012.gada jūnija aprūpes mājās pakalpojums 100
% apmērā tika segts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, realizējot
projektu „Institūcijām alternatīvie aprūpes mājās pakalpojumi Bauskas
novadā”. Sākot no 2014.gada marta, aprūpes mājās pakalpojums daļēji
tiks segts no Bauskas novada pašvaldības budžeta. Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 8.panta pirmā daļa noteic, ka klienta vai
viņa apgādnieka pienākums ir samaksāt par saņemtajiem sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem.
Kārtību, kādā saņemami pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi,
nosaka pašvaldības saistošajos noteikumos.
Grozījumi regulē pakalpojuma saņēmēja un viņa likumīgo apgādnieku
atbildību, kā arī nosaka gadījumus, kad aprūpes mājās pakalpojums tiek
segts no pašvaldības budžeta.
Grozījumi paredz, ka no pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek segta aprūpe
personām, kurām nav likumīgu apgādnieku un kuru pensijas apmērs
nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, kā arī
pensijas apmērs pārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas
apmēru, bet pēc aprūpes pakalpojumu samaksas iztikai paliek pāri ne
vairāk kā 50 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.
Lemjot par iespēju nodrošināt aprūpi, tiks izvērtēts, kādas iespējas
nodrošināt nepieciešamo aprūpi ir ar šo personu kopā dzīvojošiem
ģimenes locekļiem vai personām, kurām ar aprūpējamo ir kopēji izdevumi
par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī ar viņu.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanai no pašvaldības 2014.gada
budžeta tiek plānoti 63 174 euro

4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Uzņēmēji varētu šādu pakalpojumu piedāvāt pašvaldībai

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Neattiecas

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.martā

prot.Nr.5, 20.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumā
Eiropas Sociālā fonda projekta „Institūcijām alternatīvie aprūpes mājās pakalpojumi
Bauskas novadā” ietvaros Bauskas novada pašvaldībā tika ieviesta kvalitatīva alternatīva aprūpe
– pilnveidota personu aprūpe mājās, izveidots mobilās aprūpes vienības pakalpojums, nodrošinot
sociālās aprūpes pakalpojumu 155 personām, tādejādi mazinot viņu sociālo izolāciju un uzlabojot
dzīves kvalitāti. Bauskas novada dome pēc projekta noslēguma apņēmās nodrošināt projekta
aktivitāšu turpināšanu vismaz vienu gadu, paredzot tam finansējumu 2014.gada budžetā.
Lai nodrošinātu aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu Bauskas novada pašvaldības
iedzīvotājiem arī pēc Eiropas Sociālā fonda projekta, nepieciešams izveidot jaunas amatu vienības
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests”: amata vienību
„sociālais aprūpētājs”, amata vienību „automobiļa vadītājs” un četras amata vienības „aprūpētājs”.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa noteic, ka valsts pārvaldi organizē
pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un ja
nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi,
normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās
daļas 8.un 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes likuma 10.panta desmito
daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis), nolemj:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests”
nolikumā šādus grozījumus:
1. Izteikt 31.punktu šādā redakcijā:
„31. Dienesta struktūru veido četri sociālā darba virzieni, kas sagrupēti pēc sociālo
pakalpojumu veidiem – sociālā palīdzība, sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem,
sociālie pakalpojumi personām ar atkarību problēmām, sociālā aprūpe un sociālā
rehabilitācija. Dienesta speciālisti realizē sociālo pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem
iespējami tuvāk viņu dzīvesvietām.”
2. Izteikt 31.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„31.3. sociālais darbinieks darbam ar personām ar speciālām vajadzībām koordinē sociālās
rehabilitācijas un asistentu pakalpojumu piešķiršanu Bauskas novadā.”
3. Svītrot 31.3.1., 31.3.2. un 31.3.3.apakšpunktu.
4. Izteikt 31.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
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„31.6. sociālā darba speciālisti pārvaldēs.”
5. Papildināt nolikumu ar 31.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
„31.8. aprūpes mājās pakalpojumus plāno un organizē sociālais aprūpētājs. Sociālais
aprūpētājs ir tieši pakļauts Dienesta vadītājam.”
6. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā.
7. Aizstāt 2.pielikuma 18.punktā skaitli „6” ar skaitli „5”.
8. Izteikt 2.pielikuma 22.punktu šādā redakcijā:
Nr.
p.k

Amats
Aprūpētājs

22.

% no
vadītāja
mēnešalgas
36

Slodze

5

Amatu saime
(apakš-saime)
līmenis
39II

Mēnešalgas
grupa
5

9. Papildināt 2.pielikumu ar 25. un 26.punktu, iekļaujot vienu amata vienību „sociālais
aprūpētājs” un vienu amata vienību „automobiļa vadītājs”:
Nr.
p.k

Amats

25.
26.

Sociālais aprūpētājs
Automobiļa vadītājs

% no
vadītāja
mēnešalgas
42
40

Slodze

1
1

Amatu saime
(apakš-saime)
līmenis
39III
41 II

Mēnešalgas
grupa

Pielikumā:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” nolikuma
1.pielikums „Bauskas novada Sociālā dienesta struktūrshēma” uz 1 lp.
2.pielikums „Bauskas novada Sociālā dienesta amatu saraksts” uz 2 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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8
6

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2010.gada 22.jūnijā
(prot.Nr.7, 22.§)

Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada Sociālais dienests”

NOLIKUMS
(Grozījumi 28.10.2010.; 24.02.2011.; 29.12.2011.; 28.02.2013.; 27.03.2014.)
Bauskā
2010.gada 22.jūnijā

Nr.27
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 16.panta otro daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests” (tālāk tekstā Dienests) ir Bauskas novada pašvaldības institūcija, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un
sniedz sociālos pakalpojumus Bauskas novada administratīvās teritorijas iedzīvotājiem.
2. Dienests izveidots un tā uzdevumi, tiesības un pienākumi noteikti, vadoties no likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta, kā arī Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma.
3. Dienests ir Bauskas novada domes pakļautībā un tiek finansēts no pašvaldības budžeta
līdzekļiem. Dienesta darbību savas kompetences ietvaros kontrolē un uzrauga Bauskas novada
domes Sociālo un veselības lietu komiteja, kā arī Bauskas novada domes priekšsēdētājs.
(29.12.2011.grozījumu redakcijā.)
4. Dienests savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, Latvijas Republikas likumus,
Ministru kabineta noteikumus, citus normatīvos aktus, Bauskas novada domes lēmumus un
saistošos noteikumus, Bauskas novada domes Sociālo un veselības lietu komitejas lēmumus,
Bauskas novada domes priekšsēdētāja rīkojumus, Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora
rīkojumus, kā arī šo nolikumu. (29.12.2011.grozījumu redakcijā.)
5. Dienesta darbu metodiski nodrošina Latvijas Republikas Labklājības ministrija.
6. Dienests rīkojas ar Dienesta rīcībā esošu mantu un Domes piešķirtajiem finanšu līdzekļiem
atbilstoši Bauskas novada pašvaldības budžetā apstiprinātajam finansējumam un Domes
lēmumiem. (29.12.2011.grozījumu redakcijā.)
7. Dienests savā darbībā izmanto noteikta parauga veidlapas, zīmogu, tam var būt norēķinu konti
kredītiestādēs.
8. Dienesta adrese ir: Rūpniecības iela 7, Bauska, Bauskas nov., LV-3901. (29.12.2011.grozījumu
redakcijā.)
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II. Dienesta mērķis un galvenie uzdevumi
9. Dienesta mērķis ir nodrošināt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību
administratīvās teritorijas iedzīvotājiem.

Bauskas novada

10. Dienesta galvenie uzdevumi:
10.1. izstrādāt saistošos noteikumus kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
sniegšanai Bauskas novada administratīvās teritorijas iedzīvotājiem;
10.2. veikt sociālo darbu un sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar
bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām,
kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar
garīga rakstura traucējumiem, personām ar atkarību no alkohola, narkotiskām, psihotropām vielām
un cita veida atkarībām un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;
10.3. sniegt sociālo palīdzību – naudas vai mantisku atbalstu, kuras piešķiršana balstās uz
materiālo resursu novērtēšanu klientiem, kuriem trūkst līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai;
10.4. noteikt klientu līdzdarbības pienākumus un veicināt klientu līdzdarbību savas situācijas
uzlabošanā;
10.5. administrēt Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļus, kas paredzēti sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;
10.6. izveidot informatīvo datu bāzi par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieprasītājiem
un saņēmējiem, sniegto pakalpojumu veidiem;
10.7. novērtēt Dienesta administrēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;
10.8. izstrādāt Bauskas novada pašvaldības sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas,
mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai;
10.9. informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, to saņemšanas
kārtību, par iedzīvotāju tiesībām un līdzdalības pasākumiem sociālās palīdzības saņemšanā, par
Dienesta darba organizāciju;
10.10. līdzdarboties Eiropas Savienības finansēto un citu projektu realizācijā;
10.11. veikt sadarbību starp valsts un pašvaldības iestādēm, sabiedriskām (nevalstiskām)
organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, lai savlaicīgi sniegtu sociālo palīdzību un
sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem, kuriem tie nepieciešami.
III. Dienesta pienākumi
11. Sniegt personai informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību
un to sniegšanas kārtību.
12. Informēt personu, kas pieprasījusi sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību, par pieņemto
lēmumu atteikuma gadījumā rakstiski norādīt atteikuma iemeslus, lēmuma apstrīdēšanas termiņu
un kārtību.
13. Sniegt personai psihosociālu un materiālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu
un veicinātu šīs personas iekļaušanos sabiedrībā.
14. Novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas
un prasmes, izglītība, profesija) resursus.
15. Sniegt informāciju un konsultācijas personai saprotamā veidā.
16. Nodrošināt klientu datu un informācijas konfidencialitāti, ievērot sociālā darbinieka ētikas
kodeksu.
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17. Nodrošināt aprūpi mājās pieaugušām personām ar garīga un fiziska rakstura traucējumiem,
ja viņiem nav likumīgu apgādnieku.
18. Ievietot un regulāri aktualizēt informāciju Bauskas novada Domes mājas lapā par sociālajiem
pakalpojumiem un sociālo palīdzību.
19. Izvietot un regulāri aktualizēt informāciju par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību
uz informatīvajiem stendiem Bauskas novada Domes ēkā, Dienesta faktiskās atrašanās vietā, kā
arī novada pagastu pārvaldēs. (29.12.2011.grozījumu redakcijā.)
20. Nodrošināt aktuālās informācijas par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību
publicēšanu Bauskas novada Domes laikrakstā un mājas lapā.
IV. Dienesta tiesības
21. Pārstāvēt Dienesta un klienta intereses citās institūcijās jautājumos, kuri ir Dienesta
kompetencē.
22. Pieprasīt un bez maksas saņemt informāciju par personas funkcionālo traucējumu raksturu un
pakāpi, aizgādības tiesību realizāciju, bērna tiesisko un mantisko stāvokli, aizbildnības un
aizgādnības jautājumiem, ienākumiem un piederošajiem īpašumiem, ja šīs ziņas nepieciešamas,
lai pieņemtu lēmumu par sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības sniegšanu.
23. Izstrādāt saistošo noteikumu un to grozījumu projektus, Dienesta instrukcijas un citus Dienesta
darbu reglamentējošus dokumentus un iesniegt tos izskatīšanai Sociālo un veselības lietu komitejā
vai Domes priekšsēdētājam.
24. Sagatavot un iesniegt izskatīšanai Sociālo un veselības lietu komitejā lēmumu projektus savas
kompetences jomā.
25. Piešķirt sociālās palīdzības pabalstus saskaņā ar Bauskas
noteikumiem.

novada domes saistošajiem

26. Piešķirt trūcīgas ģimenes (personas) statusu, izsniegt izziņas par atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam.
V. Dienesta darba organizācija
27. Dienesta darbu vada Dienesta vadītājs, kuru ieceļ amatā Dome. Dienesta vadītāju atbrīvot no
amata var tikai Dome. Dienesta vadītāju tā ilgstošas prombūtnes laikā aizstāj pašvaldības
izpilddirektora atbilstoši Dienesta vadītāja ieteikumam norīkota persona.
Darba līgumu ar Dienesta vadītāju, atbilstoši Domes lēmumam, noslēdz Bauskas novada
pašvaldības izpilddirektors. (29.12.2011.grozījumu redakcijā.)
Dienesta vadītāja amata kandidāts tiek izraudzīts konkursa kārtībā.
28. Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu novada iedzīvotājiem koordinē Dienesta
vadītāja vietnieks. (29.12.2011.grozījumu redakcijā.)
29. Sociālos pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu Bauskas novada pašvaldības
iedzīvotājiem nodrošina Dienesta sociālā darba speciālisti.
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Atbilstoši Dienesta iesniegtiem pamatotiem priekšlikumiem, Bauskas novada pašvaldība par
sociālo pakalpojumu sniegšanu var noslēgt līgumus ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem vai
speciālistiem savā teritorijā vai arī ar citām pašvaldībām.
30. Dienesta darbiniekus darbā pieņem Dienesta vadītājs, kurš nosaka darbinieku darba
pienākumus, tiesības, atbildību.
31. Dienesta struktūru veido četri sociālā darba virzieni, kas sagrupēti pēc sociālo pakalpojumu
veidiem – sociālā palīdzība, sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem, sociālie pakalpojumi
personām ar atkarību problēmām, sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija. Dienesta speciālisti
realizē sociālo pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem iespējami tuvāk viņu dzīvesvietām
(27.03.2014.grozījumu redakcijā):
31.1. vadītājs atbild par Sociālā dienesta darbību kopumā; (Grozīts 28.10.2010.)
31.2. vadītāja vietnieks pārrauga sociālās palīdzības piešķiršanu iedzīvotājiem; (Grozīts
28.10.2010.)
31.3. sociālais darbinieks darbam ar personām ar speciālām vajadzībām koordinē sociālās
rehabilitācijas un asistentu pakalpojumu piešķiršanu Bauskas novadā; (27.03.2014.grozījumu
redakcijā)
31.3.1. svītrots ar 27.03.2014.grozījumiem;
31.3.2. svītrots ar 27.03.2014.grozījumiem;
31.3.3. svītrots ar 27.03.2014.grozījumiem.
31.4. sociālais darbinieks darbam ar personām ar atkarību problēmām; (Grozīts 28.10.2010.)
31.5. sociālie darbinieki darbam ar ģimeni un bērniem; (28.02.2013.grozījumu redakcijā.)
31.6. sociālā darba speciālisti pārvaldēs; (27.03.2014.grozījumu redakcijā)
31.7. Dienesta sastāvā ir tehniskie darbinieki – lietvedis, ēkas uzraugs, apkopējs un sētnieks;
(28.10.2010.grozījumu redakcijā)
31.8. aprūpes mājās pakalpojumus plāno un organizē sociālais aprūpētājs. Sociālais aprūpētājs
ir tieši pakļauts Dienesta vadītājam. (Papildināts ar 27.03.2014.grozījumiem.)
32. Dienesta sēdes notiek ne retāk kā trīs reizes mēnesī.
Dienesta sēdes tiek protokolētas.
Sēdes protokolu paraksta Dienesta vadītājs vai persona, kura viņu aizstāj.
VI. Dienesta vadītāja pienākumi un tiesības
33. Dienesta vadītājs:
33.1. nodrošina Dienesta darbības tiesiskumu, ir atbildīgs par Dienesta uzdevumu izpildi;
organizē, vada un koordinē Dienesta darbību;
33.2. nosaka Dienesta darbinieku darba pienākumus, izdod Dienesta darbiniekiem saistošus
rīkojumus un norādījumus;
33.3. savas kompetences ietvaros nodrošina Bauskas novada Domes pieņemto lēmumu izpildi;
33.4. izstrādā un iesniedz Domes komitejām ieteikumus, priekšlikumus, lēmumu projektus, kas
nepieciešami Dienesta uzdevumu nodrošināšanai un darbības uzlabošanai;
33.5. organizē un nodrošina Dienestā vadības funkcijas – plānošanu, budžeta līdzekļu izlietojumu,
analīzi, attīstības prognozēšanu un sniedz ceturkšņa atskaiti Bauskas novada domes Sociālo un
veselības lietu komitejai;
33.6. organizē Dienesta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu;
33.7. pārrauga lietvedības dokumentācijas pareizu izpildi un uzglabāšanu LR likumos, citos
normatīvajos aktos un Domes noteiktajā kārtībā.
33.8. materiāli atbild par Dienesta lietošanā nodoto kustamo mantu un nekustamo īpašumu, kā arī
finanšu līdzekļu izlietošanu;
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33.9. pārstāv Dienestu valsts, pašvaldību institūcijās un organizācijās jautājumos, kas saistīti ar
Dienesta darbību.
33.10. Dienesta vārdā izsniedz rakstiskus atzinumus un izziņas;
33.11. savas kompetences ietvaros izdod administratīvos aktus;
33.12. izstrādā Dienesta struktūras un Dienesta darbinieku amatu saraksta (norādot tajā
mēnešalgas apmēru) projektus un iesniedz tos apstiprināšanai Bauskas novada domē. (Papildināts
ar 29.12.2011.grozījumiem.)
34. Dienesta vadītāja izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Bauskas novada
domē (Uzvaras ielā 1, Bauskā, LV-3901) Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
VII. Citi noteikumi.
35. Dienests noteiktā veidā un saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem kārto lietvedību
un arhivē dokumentus.
36. Dienesta grāmatvedības uzskaite tiek veikta saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.
Grāmatvedības uzskaiti veic Bauskas novada administrācijas Centralizētās grāmatvedības nodaļa.
(29.12.2011.grozījumu redakcijā.)
37. Atbilstoši valsts Statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām Dienests noteiktā laikā un pēc
noteiktas formas sagatavo atskaites.
38. Darba drošību Dienestā nodrošina Dienesta vadītājs atbilstoši darba drošības, elektrodrošības,
ugunsdrošības u.c. noteikumiem.
39. Dienesta manta ir Bauskas novada pašvaldības manta, kas atrodas Dienesta valdījumā.
40. Pašvaldība atbilstoši Dienesta vadītāja priekšlikumiem un pieprasījumiem nodrošina Dienesta
uzturēšanu, materiāli tehniskās bāzes pilnveidi un atbilstību normatīvos aktos noteiktajām
prasībām.
Pielikumā:
1. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
struktūrshēma uz 1 lapas (24.02.2011.redakcijā).
2. Bauskas novada Sociālā dienesta amatu saraksts uz 2 lp.

BAUSKAS NOVADA
SOCIĀLĀ DIENESTA VADĪTĀJA

(paraksts)
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Sociālais

I.KUBLIŅA

dienests”

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 28.novembrī (prot.Nr.11, 48.p.)
2.pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumam

Bauskas novada Sociālā dienesta amatu saraksts
(Grozījumi 30.01.2014.; 27.03.2014.)
Nr.
p.k.

Amats

% no
pašvaldības
izpilddirektora
mēnešalgas

1.

Vadītājs

65

Nr.
p.k.

Amats

% no
vadītāja
mēnešalgas

1.
2.

Vadītāja vietnieks
Sociālais darbinieks darbam
ar personām ar speciālām
vajadzībām
Sociālais darbinieks darbam
ar personām ar atkarības
problēmām
Sociālais darbinieks
(Bauska)
Sociālais darbinieks darbam
ar ģimeni un bērniem
(Bauska)
Sociālais darbinieks
(Brunava)
Sociālais darbinieks
(Ceraukste)
Sociālais darbinieks (Gailīši)
Sociālais darbinieks (Dāviņi)
Sociālais darbinieks (Code)
Sociālais darbinieks (Īslīce)
Sociālais darbinieks darbam
ar ģimeni un bērniem (Īslīce)
Sociālais darbinieks
(Mežotne)
Sociālais darbinieks
(Vecsaule)
Psihologs
Ergoterapeits
Lietvedis

80
59

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Slodze Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis
1

1IVA

Slodze Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis
1
1 IIB
1
39 III

Mēnešalgas
grupa

13
Mēnešalgas
grupa

12
8

60

1

39 III

8

60

2

39 III

8

60

3

39 III

8

56

1

39 III

8

56

1

39 III

8

59
56
60
56
53

1
1
1
1
1

39 III
39 III
39 III
39 III
39 III

8
8
8
8
8

57

1

39 III

8

62

1

39 III

8

64
51
57

1
1
1

39 III
5.1 IIB
18.3 III

8
9
8
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Sociālās palīdzības
organizators
Aprūpētājs
Ēkas uzraugs
Apkopējs
Aprūpētājs
Sētnieks
Ielu strādnieks
Sociālais aprūpētājs
Automobiļa vadītājs

45

5

39 III

8

32
30
25
36
25
26
42
40

0,5
1
1
5
0,75
1
1
1

39 I
13 IB
13 IA
39 II
13 IA
13 IA
39 III
41 II

3
2
1
5
1
1
8
6

BAUSKAS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA VADĪTĀJA
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I.KUBLIŅA

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.martā

prot.Nr.5, 21.p.

Par finansējuma piešķiršanu biedrības „Latvijas Multiplās sklerozes
asociācija” Bauskas nodaļai projekta realizācijai
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 5.martā saņemts biedrības „Latvijas Multiplās
sklerozes asociācija” Bauskas nodaļas projekta pieteikums „Latvijas Multiplās sklerozes
slimnieku integrācijas pasākumi dzīves kvalitātes uzlabošanai 2014.gadā”. Projekta mērķis ir
veicināt multiplās sklerozes slimnieku un viņu ģimenes locekļu integrāciju sabiedrībā, piedāvājot
iespēju piedalīties latviešu tradicionālo svētku svinībās un sabiedriskās organizācijas rīkotajos
pasākumos.
Pamatojoties Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija nolikuma „Par Bauskas novada
domes finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai sociālajā jomā”
4.4.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” Bauskas nodaļas iesniegto
projektu „Multiplās sklerozes slimnieku integrācijas pasākumi dzīves kvalitātes
uzlabošanai 2014.gadā” un piešķirt finansējumu tā realizācijai 711 euro apmērā.
2. Projektu finansēt no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais
dienests” paredzētajiem budžeta līdzekļiem sadaļā „Subsīdijas biedrībām un
nodibinājumiem (t.sk. reliģiskajām organizācijām)”.
3. Kontroli par projekta realizāciju uzdot iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests”.
Pielikumā:
1. Projekta pieteikums „Multiplās sklerozes slimnieku integrācijas pasākumi dzīves kvalitātes
uzlabošanai 2014.gadā” uz 3 lp.
2. Lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai „Latvijas
Multiplās sklerozes asociācija” uz 1 lp.
3. Biedrības reģistrācijas apliecība uz 1 lp.
4. Biedrības „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” statūti uz 7 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.martā

prot.Nr.5, 23.p.

Par amatu, kurus ieņemošās amatpersonas un darbinieki ir pakļautas reālam
dzīvības vai veselības apdraudējumam, saraksta apstiprināšanu
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 37.panta
pirmā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcija var apdrošināt amatpersonu (darbinieku)
veselību atbilstoši tai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, bet obligāti apdrošina amatpersonu
(darbinieku) veselību vai amatpersonas (darbiniekus) apdrošina pret nelaimes gadījumiem šajā
likumā noteiktos gadījumos, ja šīs amatpersonas (darbinieki), veicot amata (dienesta, darba)
pienākumus, ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam).
Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma, kas
apstiprināts ar Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra lēmumu (prot.Nr.11, 47.p.),
121.punkts nosaka, ka darbiniekam, kurš, pildot amata pienākumus, ir pakļauts reālam dzīvības
vai veselības apdraudējumam (riskam), apdrošina veselību vai darbinieku apdrošina pret nelaimes
gadījumiem. Amatu sarakstu, kuri, pildot darba pienākumus, ir pakļauti reālam dzīvības vai
veselības apdraudējumam, (riskam) nosaka ar domes lēmumu.
Veicot ikgadējo amatpersonu un darbinieku darba vides risku izvērtējumu, konstatēts, ka
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedriskās kārtības
nodaļas, iestāžu „Bauskas novada Bāriņtiesa” un „Bauskas novada Sociālais dienests”
amatpersonas un darbinieki ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam).
Vērtējot, vai amatpersonas un darbinieki ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam,
ņemts vērā, ka:
1) dzīvības vai veselības apdraudējums (risks) pastāv saistībā ar amata pienākumu izpildi,
pieņemot, ka amatpersona (darbinieks) ir ievērojusi nepieciešamos piesardzības, darba
drošības un aizsardzības pasākumus, kā arī ar savu rīcību nav tieši vai netieši
veicinājusi/provocējusi apdraudējuma (riska) iestāšanos;
2) amatpersonai (darbiniekam) radīti droši darba apstākļi;
3) veicot amata pienākumus, amatpersona (darbinieks) ir pakļauts reālam, nevis
varbūtējam/teorētiskam, dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam).
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
37.panta pirmo daļu, ievērojot amata specifiku un darba pienākumus, Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma, kas apstiprināts ar Bauskas novada domes
2013.gada 28.novembra lēmumu, 121.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
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1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības amatu sarakstu, kurus ieņemošās amatpersonas
un darbinieki ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam) un kuru
veselība ir apdrošināma.
2. Par lēmuma izpildi atbildīgi iestāžu vadītāji, kuru pakļautībā atrodas lēmumā norādītās
amatpersonas.
Pielikumā: Amatu saraksts, kurus ieņemošās amatpersonas un darbinieki ir pakļauti reālam
dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam) uz 1 lp.
R.Ābelnieks

Domes priekšsēdētājs
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Pielikums Bauskas novada domes
2014.gada 27.marta lēmumam
(prot.Nr.5, 23.p.)
Amatu saraksts, kurus ieņemošās amatpersonas un darbinieki ir pakļauti reālam dzīvības
vai veselības apdraudējumam (riskam)
Nr.p.k.
Amata nosaukums
Bauskas novada administrācijas Sabiedriskās kārtības nodaļa
1.
Nodaļas vadītājs
2.
Sabiedriskās kārtības sargs
3.
Sabiedriskās kārtības sargs
4.
Sabiedriskās kārtības sargs
5.
Sabiedriskās kārtības sargs
Bauskas novada Bāriņtiesa
1.
Bāriņtiesas priekšsēdētājs
2.
Bāriņtiesas loceklis Bauskas pilsētā
3.
Bāriņtiesas loceklis Mežotnes un Codes pagastā
4.
Bāriņtiesas loceklis Ceraukstes un Īslīces pagastā
5.
Bāriņtiesas loceklis Brunavas un Dāviņu pagastā
6.
Bāriņtiesas loceklis Gailīšu un Vecsaules pagastā
Bauskas novada Sociālais dienests
1.
Sociālais darbinieks darbam personām ar speciālām vajadzībām
2.
Sociālais darbinieks darbam ar personām ar atkarības problēmām
3.
Sociālais darbinieks Bauskā
4.
Sociālais darbinieks Bauskā
5.
Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem Bauskā
6.
Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem Bauskā
7.
Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem Bauskā
8.
Sociālais darbinieks Brunavas pagastā
9.
Sociālais darbinieks Ceraukstes pagastā
10.
Sociālais darbinieks Gailīšu pagastā
11.
Sociālais darbinieks Dāviņu pagastā
12.
Sociālais darbinieks Codes pagastā
13.
Sociālais darbinieks Īslīces pagastā
14.
Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem Īslīces pagastā
15.
Sociālais darbinieks Mežotnes pagastā
16.
Sociālais darbinieks Vecsaules pagastā
17.
Sociālais aprūpētājs
18.
Aprūpētājs
19.
Aprūpētājs
20.
Aprūpētājs
21.
Aprūpētājs
22.
Aprūpētājs
23.
Aprūpētājs darbam ar jauniešiem invalīdiem
24.
Automobiļa vadītājs
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.martā

prot.Nr.5, 24.p.

Par grozījumiem Bauskas novada 2013.gada 19.decembra lēmumā „Par
Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas
darba grupas darba rezultātiem”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Bauskas
novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.32 „Bauskas novada pašvaldības
nolikums” 17.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā „Par Bauskas novada
pašvaldības institucionālās sistēmas un atlīdzības sistēmas darba grupas darba rezultātiem” šādus
grozījumus:
Izteikt 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.2.darba grupas locekļi:
Rudīte Čakāne – Bauskas novada domes deputāte;
Jānis Feldmanis – Bauskas novada domes deputāts;
Daira Jātniece – Bauskas novada domes deputāte;
Līga Juberte– Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejas
vadītāja;
Zaiga Kārkliņa – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļas ekonomiste;
Mārīte Ķikure – Bauskas novada domes deputāte;
Modris Mākulēns - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Juridiskās nodaļas vadītājs;
Aleksandrs Novickis – Bauskas novada domes deputāts;
Ineta Ruhocka – Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietniece;
Dace Strazdiņa – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
personāla speciāliste.”
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.martā

prot.Nr.5, 25.p.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu Z. I.
Bauskas novada dome, izskatot jautājumu par Z. I., personas kods xxxx, nekustamā
īpašuma nodokļa parāda dzēšanu un izvērtējot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošo
informāciju un normatīvo aktu prasības, konstatēja tālāk minēto:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļa (turpmāk – Nodaļa), veicot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, konstatēja
nekustamā īpašuma nodokļa parāda esamību personai, kura ir mirusi. Saskaņā ar pašvaldības
nekustamā īpašuma nodokļa datu bāzē esošo informāciju Z.I., personas kods xxxx, mirusi
2006.gada 9.aprīlī.
Z.I. par pastāvīgā lietošanā piešķirto zemesgabalu 0,95 ha platībā laika periodā no
2000.gada 1.jūlija līdz 2006.gada 31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds
EUR 71,12 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 35,56, nokavējuma nauda EUR 33,11 un līdz
2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda palielinājuma nauda EUR 2,45.
Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” Pārejas noteikumu 85.punkts nosaka, ka
konkrētajam nodokļa pamatparādam līdz 2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda
palielinājuma nauda tiek summēta ar nokavējuma naudu.
Ar Dāviņu pagasta padomes 2007.gada 30.janvāra lēmumu Nr.1 Z. I. pastāvīgās zemes
lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,95 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, kas atrodas
Bauskas novada Dāviņu pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un
23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2006.gada 1.septembrī.
Iespējamie mantinieki nav pieteikušies, nav izmantojuši zemes nomas pirmtiesības. Starp
Bauskas rajona Dāviņu pagasta pašvaldību un iespējamiem mantiniekiem nav noslēgts zemes
nomas līgums.
Uz zemes atrodas ēkas un būves ar nenoskaidrotu piederību.
Ar Dāviņu pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu Nr.9/19 „Par zemes „xxx”
0,95 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx piekritību” noteikts, ka zemes vienība 0,95 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu xxx turpmāk izmantojama, kā valstij piekrītoša zeme.
Uz Z. I. vārdā nav reģistrēti nekustamie īpašumi Bauskas zemesgrāmatu nodaļā, persona
nav individuālo uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību īpašnieks, šī persona nav
reģistrēta Komercreģistrā kā individuālais komersants.
Nav bijis sludinājums par mantojuma atklāšanos laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Ievērojot minēto, secināms, ka nav lietderīgi pašvaldībai kā kreditoram lūgt notāram
izsludināt šīs personas mantojuma atklāšanos Notariāta likuma 293, 294.pantu kārtībā.
Z. I. parādi ir objektīvi neatgūstami un dzēšami.
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Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka valsts
budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas
Valsts ieņēmumu dienests dzēš fiziskai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja
nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas,
nokavējuma naudas.
Savukārt iepriekš minētā panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā
nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas
šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmo un trešo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Dzēst mirušās Z. I., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 71,12
apmērā, tai skaitā: pamatparādu EUR 35,56 un nokavējuma naudu EUR 35,56 par laika periodu
no 2000.gada 1.jūlija līdz 2006.gada 31.decembrim.
2. Gadījumā, kad šajā lēmumā minētajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādus,
nodokļa parāda apmērs dzēšanas brīdī ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu
pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05
procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo
nokavējuma naudas apmēru.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu J. K.
Bauskas novada dome, izskatot jautājumu par J. K., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma
nodokļa parāda dzēšanu un izvērtējot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un
normatīvo aktu prasības, konstatēja tālāk minēto:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļa, veicot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, konstatēja nekustamā īpašuma
nodokļa parāda esamību personai, kura ir mirusi. Saskaņā ar pašvaldības nekustamā īpašuma
nodokļa datu bāzē esošo informāciju J. K., personas kods xxxx, miris 2007.gada 11.jūlijā.
1. J. K. par bijušo nekustamo īpašumu 10,4 ha platībā „xxxx”, kas atrodas Bauskas novada
Dāviņu pagastā, kadastra Nr.xxxx, laika periodā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2007.gada
31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 221,73 apmērā, tai skaitā:
pamatparāds EUR 110,94, nokavējuma nauda EUR 109,66 un līdz 2006.gada 31.decembrim
aprēķinātā pamatparāda palielinājuma nauda EUR 1,13.
Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” Pārejas noteikumu 85.punkts nosaka, ka konkrētajam
nodokļa pamatparādam līdz 2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda palielinājuma
nauda tiek summēta ar nokavējuma naudu.
Mantojuma atklāšanās izsludināta 2007.gada 21.augustā Latvijas Republikas oficiālajā
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, laidienā Nr.134.
Uzaicinājuma termiņā mantinieki mantojumu ir atraidījuši, līdz ar to mantojumā manta
atzīstama par bezmantinieka mantu un saskaņā ar Civillikuma 416.pantu piekrīt valstij.
J. K. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „xxx”, kas atrodas Bauskas novada Dāviņu
pagastā, kadastra Nr.xxx, izbeigušās saskaņā ar 2008.gada 18.septembra ierakstu Bauskas
zemesgrāmatu nodaļā Dāviņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0008 2210,
pamatojoties uz 2008.gada 30.aprīļa aktu „Par mantojuma lietas izbeigšanu” iereģistrēto Zemgales
apgabaltiesas zvērinātas notāres Aijas Biezās aktu un apliecinājumu reģistra ar Nr.2163, un
2008.gada 1.augusta aktu par nekustamā īpašuma „xxx” Bauskas rajona Dāviņu pagastā
pārņemšanu valsts īpašumā valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldīšanā.
Ar iepriekš minēto ierakstu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „xxx” nostiprinātas LR
Zemkopības ministrijai, reģistrācijas Nr.90000064161.
2. J. K. par īpašumā par samaksu piešķirto zemesgabalu 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
xxx, laika periodā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim ir izveidojies nekustamā
īpašuma nodokļa parāds EUR 33,12 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 16,56, nokavējuma
nauda EUR 16,40 un līdz 2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda palielinājuma nauda
EUR 0,16.
Zemes reformas laikā ar Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) Zemgales reģionālās nodaļas
2003.gada 2.decembra lēmumu Nr.581/1.14.02. „Par zemes piešķiršanu īpašuma par samaksu” J.
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K. piešķirta īpašumā par samaksu nekustamā īpašuma „xxx”, kas atrodas Bauskas novada Dāviņu
pagastā, kadastra Nr.xxx, zemes vienība 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx. Uz zemes
atrodas mežaudze 1,1 ha platībā.
J. K. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 2,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx, kas atrodas Bauskas novada Dāviņu pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
Ar Bauskas novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmumu noteikts, ka nekustamā īpašuma
„xxx”, kadastra Nr.xxx, zemes vienība 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx ir starpgabals,
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. J. K. par īpašumā par samaksu piešķirto zemesgabalu 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
xxx, laika periodā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim ir izveidojies nekustamā
īpašuma nodokļa parāds EUR 34,94 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 17,47, nokavējuma
nauda EUR 16,79 un līdz 2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda palielinājuma nauda
EUR 0,68.
Zemes reformas laikā ar VZD Zemgales reģionālās nodaļas 2004.gada 3.marta lēmumu
Nr.125/1.14.02. „Par zemes piešķiršanu īpašuma par samaksu” J.K. piešķirta īpašumā par samaksu
nekustamā īpašuma „xxx”, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, kadastra Nr.xxx, zemes
vienība 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx. Uz zemes atrodas mežaudze 1,4 ha platībā.
J. K. zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 1,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx, kas atrodas Bauskas novada Codes pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2011.gada 30.decembrī.
Ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumu noteikts, ka nekustamā īpašuma
„xxx”, kadastra Nr.xxx, zemes vienība 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx ir starpgabals,
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
Uz J. K.vārdā Bauskas zemesgrāmatu nodaļā nav reģistrēti nekustamie īpašumi, persona nav
individuālo uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību īpašnieks, šī persona nav reģistrēta
Komercreģistrā kā individuālais komersants.
Mantinieki nav zināmi un nav pieteikušies.
Ievērojot minēto, secināms, ka J. K. parādi ir objektīvi neatgūstami un dzēšami.
Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka valsts
budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas
Valsts ieņēmumu dienests dzēš fiziskai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja
nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas,
nokavējuma naudas.
Savukārt, iepriekš minētā panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā
nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas
šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmo un trešo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Dzēst mirušā J. K., personas kods xxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 289,79 apmērā,
tai skaitā: pamatparādu EUR 144,97 un nokavējuma naudu EUR 144,82, par laika periodu no
2004.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim.
2. Gadījumā, kad šajā lēmumā minētajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādus,
nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa
nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā
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pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā
pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.5, 27.p.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu A. S.
Bauskas novada dome, izskatot jautājumu par A. S., personas kods xxx, nekustamā īpašuma
nodokļa parāda dzēšanu un izvērtējot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un
normatīvo aktu prasības, konstatēja tālāk minēto:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļa (turpmāk – Nodaļa), veicot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, konstatēja
nekustamā īpašuma nodokļa parāda esamību personai, kura ir mirusi. Saskaņā ar pašvaldības
nekustamā īpašuma nodokļa datu bāzē esošo informāciju A. S., personas kods xxxx, mirusi
2006.gada 14.oktobrī.
A. S. par pastāvīgā lietošanā piešķirto zemesgabalu 9,1 ha platībā laika periodā no 2005.gada
1.jūlija līdz 2006.gada 31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR
118,60 apmērā, tai skaitā: pamatparāds EUR 59,30, nokavējuma nauda EUR 59,02 un līdz
2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda palielinājuma nauda EUR 0,28.
Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” Pārejas noteikumu 85.punkts nosaka, ka konkrētajam
nodokļa pamatparādam līdz 2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda palielinājuma
nauda tiek summēta ar nokavējuma naudu.
Ar Dāviņu pagasta padomes 2007.gada 30.janvāra lēmumu Nr.1.19. A. S. pastāvīgās zemes
lietošanas tiesības uz zemes vienību 9,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx, kas atrodas
Bauskas novada Dāviņu pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā un
23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2006.gada 1.septembrī.
Iespējamie mantinieki nav pieteikušies, nav izmantojuši zemes nomas pirmtiesības. Starp
Bauskas rajona Dāviņu pagasta pašvaldību un iespējamiem mantiniekiem nav noslēgts zemes
nomas līgums.
Ar Dāviņu pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu Nr.9/16 „Par zemes „xxx” 9,1
ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx piekritību” noteikts, ka zemes vienība 9,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxx turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai.
Uz A. S. vārdā nav reģistrēti nekustamie īpašumi Bauskas zemesgrāmatu nodaļā, persona nav
individuālo uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību īpašnieks, šī persona nav reģistrēta
Komercreģistrā kā individuālais komersants.
Laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” nav bijis sludinājums par mantojuma atklāšanos.
Ievērojot minēto, secināms, ka nav lietderīgi pašvaldībai kā kreditoram lūgt notāram
izsludināt šīs personas mantojuma atklāšanos Notariāta likuma 293, 294.panta kārtībā.
A. S. parādi ir objektīvi neatgūstami un dzēšami.
Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka valsts
budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas
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Valsts ieņēmumu dienests dzēš fiziskai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja
nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas,
nokavējuma naudas.
Savukārt, iepriekš minētā panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā
nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas
šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmo un trešo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Dzēst mirušās A. S., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 118,60
apmērā, tai skaitā: pamatparādu EUR 59,30 un nokavējuma naudu EUR 59,30, par laika periodu
no 2005.gada 1.jūlija līdz 2006.gada 31.decembrim.
2. Gadījumā, kad šajā lēmumā minētajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādus,
nodokļa parāda apmērs dzēšanas brīdī ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām”
29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu
pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05
procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo
nokavējuma naudas apmēru.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par dzīvojamās telpas Dārza ielā xxx, Bauskā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts A. Z., dzīvesvieta: Dārza ielā xxx, Bauskā, Bauskas
nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas Dārza ielā xxx, Bauskā, Bauskas nov. īres
līgumu, kura termiņš beidzies 2014.gada 28.februārī.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS”
18.02.2014. izziņa Nr.01-15/14 „Par īres dzīvokļa Dārza ielā xxx, Bauskā maksājumiem”.
Izskatot A.Z. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
A. Z. īrē dzīvokli Dārza ielā xxx, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas Dārza ielā xxx,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2014.gada 28.februārim.
Dzīvojamās telpas Dārza ielā xxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.punktā ietvertas īrnieka
tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu 30 (trīsdesmit) dienas pirms īres līguma termiņa
izbeigšanās.
Īrniecei A.Z. nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums
ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas Dārza ielā xxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar
A. Z., personas kods xxx, līdz 2017.gada 28. februārim
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus ar A.Z. 11.03.2013. noslēgtajā dzīvojamās telpas Dārza ielā
xxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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2014.gada 27.martā

prot.Nr.5, 29.p.

Par sociālā dzīvokļa xxx, Mežotnes pagastā
īres līguma atjaunošanu
2013.gada 1.oktobrī ar A. Š. tika noslēgts sociālā dzīvokļa xxx, Mežotne, Mežotnes pag.,
Bauskas nov. īres līgums. 2014.gada 19.februārī saņemts A.Š. iesniegums ar lūgumu pagarināt
sociālā dzīvokļa xxx, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Izskatot A.Š. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
A.Š. īrē sociālo dzīvokli xxx, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. un sociālā dzīvokļa
īres līguma beigu termiņš ir 2014. gada 31.marts.
A.Š. ģimenei piešķirts trūcīgās personas statuss līdz 2014. gada 30.aprīlim.
2014.gada 11.martā īrniecei A.Š. maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāds EUR 30.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, kas nosaka, sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes
locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa xxx, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu
ar A. Š., personas kods xxx, līdz 2014.gada 30.septembrim.
2. Uzdot novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” vadītājam N.Vāveram
sociālā dzīvokļa xxx, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu ar A.Š.
noformēt ar rakstisku papildus vienošanos pie spēkā esošā īres līguma.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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2014.gada 27.martā

prot.Nr.5, 30.p.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā xx, Mežotnes pagastā
īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts S. K., dzīvesvieta: Skolas iela xx, Garoza, Mežotnes
pag., Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas Skolas iela xx, Garoza,
Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Iesniegumam pievienoti:
Mežotnes pagasta pārvaldes 28.01.2014. izziņa Nr.1-5/21 „Par īres un komunālajiem
maksājumiem”;
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” un S.K. līguma
Nr.1/2014 „Par dzīvokļa Skolas iela xx, Garoza, Mežotnes pag. komunālo maksājumu parāda
atmaksu” kopija.
Izskatot S.K. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
S. K. īrē dzīvokli Skolas iela xx, Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov. Dzīvojamās telpas
Skolas iela xx, Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2014.gada
20.janvārim.
Dzīvojamās telpas Skolas iela xx, Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma
5.2.5.punktā ietvertas īrnieka tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu.
Īrniecei S.K.2014.gada 11.martā nav īres maksas parāda. Maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāds ir EUR 948,59.
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Mežotnes pagasta pārvalde” un S.K. 31.01.2014.
noslēgušas līgumu 1/2014 „Par dzīvokļa Skolas iela xx, Garoza, Mežotnes pag. komunālo
maksājumu parāda atmaksu”.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums
ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas Skolas iela xx, Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres
līguma termiņu ar S. K., personas kods xxxx, līdz 2014.gada 30.jūnijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” vadītājam
N.Vāveram viena mēneša laikā veikt grozījumus ar S.K. 27.02.2013.noslēgtajā dzīvojamās
telpas Skolas iela xx, Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līgumā.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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2014.gada 27.martā

prot.Nr.5, 31.p.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.xx, Zaļajā ielā xx, Bauskā dāvinājuma pieņemšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts V. E., personas kods xxxx, iesniegums, kurā izteikta
vēlme dāvināt Bauskas novada pašvaldībai dzīvokļa īpašumu Nr.xx, Zaļajā ielā xx, Bauskā,
Bauskas nov., kadastra Nr. xxx.
Izskatot V. E. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka saskaņā ar Bauskas rajona
tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumu Nr.207 4 dzīvokļa
īpašums Nr.xx, Zaļajā ielā xx, Bauskā, Bauskas nov., kadastra Nr. xxxx, pieder V. E., personas
kods xxxx. Veselības problēmu dēļ V.E. lūdz viņu ievietot pansionātā „Derpele”.
Dzīvokļa īpašuma Nr.xx, Zaļajā ielā xxx, Bauskā, Bauskas nov., kadastra Nr. xxx, kopējā
platība ir 34,7 m² un tā kadastrālā vērtība pēc Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas
datiem ir EUR 6192.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka, pildot savas
autonomās funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības. Savukārt šā likuma 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka
pašvaldībām viena no autonomajām funkcijām ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 3.punktu un
Civillikuma 1912.pantu un 1915.panta pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis), nolemj:
1. Pieņemt dāvinājumā no V. E., personas kods xxxx, dzīvokļa īpašumu Nr.xx, Zaļajā ielā xx,
Bauskā, Bauskas nov., kadastra Nr. xxx.
2. Noslēgt dāvinājuma līgumu ar V. E., personas kods xxxxx, un reģistrēt dzīvokļa īpašuma
tiesību zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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2014.gada 27.martā

prot.Nr.5, 32.p.

Par nedzīvojamo telpu nomu Salātu ielā 1xx, Bauskā
Bauskas novada pašvaldībā saņemts K. A. iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par
nedzīvojamo telpu Salātu ielā xx, Bauskā nomu manikīra pakalpojumu sniegšanai.
Izskatot K. A. iesniegumu, Bauska novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldībai dzīvojamā mājā Salātu ielā xx, Bauskā pieder neprivatizētas
nedzīvojamās telpas ar platību 16,9 m². Nedzīvojamās telpas ilgstoši nav izmantotas un tām
nepieciešams veikt kosmētisko remontu.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 1., 7. un 9.punktu un Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra
lēmumu „ Par Bauskas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksu”,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas Salātu ielā xx, Bauskā ar platību 16,9 m² uz laiku
līdz 2017.gada 1.aprīlim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības nomnieka noskaidrošanai.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.5, 33.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„xxx”, Dāviņu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts A. B. iesniegums ar ierosinājumu atsavināt
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „xxx”, Dāviņu pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamā īpašuma „xxx”, Dāviņu pagastā, kadastra Nr.xxx, sastāvā ir viena zemes
vienība 1,16 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx un ēkas uz tās – vienstāva dzīvojamā māja
(būves kadastra apzīmējums xxx) un kūts (būves kadastra apzīmējums xxx);
nekustamais īpašums saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Dāviņu
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000066178 pieder Bauskas novada pašvaldībai.
A. B. izteikusi vēlmi šo nekustamo īpašumu iegūt īpašumā. Ar A. B. ir noslēgts dzīvojamās
telpas īres līgums un zemes nomas līgums.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes
loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu un
5.panta piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „xxx”, Dāviņu pag., Bauskas nov., kadastra Nr.xxx, zemes vienību 1,16 ha platībā ar
kadastra apzīmējums xxx un ēkas uz tās - viena stāva dzīvojamo māju (būves kadastra apzīmējums
xxx) un kūti (būves kadastra apzīmējums xxx).
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamā īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.5, 34.p.

Par nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.xxx,
Vecsaules pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 3.martā saņemts zemnieku saimniecības „xxx”
īpašnieka V. S. iesniegums (reģistrēts ar Nr.709), kurā tiek lūgts iznomāt nekustamā īpašuma
„xxx”, kadastra Nr.xxx, zemes vienību 1,5 platībā ar kadastra apzīmējumu xxx.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „xxx”, kadastra Nr.xxx, kas sastāv no zemes vienības 1,5 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu xxx saskaņā ar Vecsaules pagasta padomes 2008.gada 24.septembra
lēmumu „Par nekustamo īpašumu xxx” ir piekrītošs pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2014.gada 3.marta līdz 2014.gada 17.martam tika izlikta Vecsaules pagasta pārvaldes ēkā,
Bauskas novada pašvaldības ēkā un publicēta Bauskas novada pašvaldības mājaslapas sadaļā
„Noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemes vienību.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Iznomāt zemnieku saimniecībai „xxx”, reģistrācijas Nr.xxx, juridiskā adrese: „xxx”, Vecsaules
pag., Bauskas nov., LV-3932, nekustamo īpašumu „xxx”, kadastra Nr.xxx, kas sastāv no zemes
vienības 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.04.2014. līdz 31.10.2018.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar zemnieku saimniecību „xxx” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu
atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem
noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas
apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
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5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.xxx
Vecsaules pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 11.martā saņemts zemnieku saimniecības „xxx”
īpašnieka E.K.iesniegums (reģistrēts ar Nr.814), kurā tiek lūgts iznomāt nekustamā īpašuma
„xxx”, kadastra Nr.xxx, zemes vienību 1,8 platībā ar kadastra apzīmējumu xxx.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „xxx”, kadastra Nr.xxx, kas sastāv no zemes vienības 1,8 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu xxx saskaņā ar Bauskas novada domes 2010.gada 25.februāra lēmumu
„Par nomas pirmtiesību neizmantošanu uz zemes vienību „xxx” ar kad.Nr.xxx Vecsaules pagastā,
Bauskas novadā” piekrīt pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2014.gada 4.marta līdz 2014.gada 18.martam tika izlikta Vecsaules pagasta pārvaldes ēkā,
Bauskas novada pašvaldības ēkā un publicēta Bauskas novada pašvaldības mājaslapas sadaļā
„Noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemes vienību.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Iznomāt zemnieku saimniecībai „xxx”, reģistrācijas Nr.xxx, juridiskā adrese: „xxx”, Vecsaules
pag., Bauskas nov., LV-3936, nekustamo īpašumu „xxx”, kadastra Nr.xxx, kas sastāv no zemes
vienības 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx, lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.04.2014. līdz 31.10.2018.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar zemnieku saimniecību „xxx” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu
atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem
noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas
apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
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5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.5, 36.p.

Par Bauskas novada pašvaldības īpašuma „xxx”, Brunavas pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Brunavas pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu
izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma „xxx”, Brunavas pagastā atsavināšanu.
Izskatot Brunavas pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldībai Brunavas pagastā pieder zemes īpašums „xxx”, kadastra Nr.
xxx, kas sastāv no zemesgabala 0,9089 ha platībā (kadastra apzīmējums xxx) un ¾ domājamās
daļas no ēku īpašuma „Padomi”, kadastra Nr. xxx, kas sastāv no dzīvojamās ēkas (kadastra
apzīmējums xxx) un kūts (kadastra apzīmējums xxx). Dzīvojamā ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī.
2010.gadā ir izstrādāts ēkas daļas vienkāršotās rekonstrukcijas projekts, kas paredz ēkas daļas
funkciju maiņu, ierīkojot tajā divu dzīvokļu telpu grupas. Pēc provizoriskiem aprēķiniem ēkas
rekonstrukcijas darbu izmaksas sastāda EUR 30 000 - 40 000. Tā kā Brunavas pagastā pašvaldības
īpašumā ir jau vairāki neizīrēti dzīvokļi, nav lietderīgi šajā īpašumā ieguldīt ievērojamus
pašvaldības finanšu līdzekļus, bet gan to atsavināt. Nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā
uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu un
5.panta pirmo un piekto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo zemes īpašumu „xxx”,
kadastra Nr. xxx, kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums xxx), 0,9089 ha platībā un ¾
domājamās daļas no ēku īpašuma „xxx”, kadastra Nr. xxx, kas sastāv no dzīvojamās ēkas
(kadastra apzīmējums xxx) un kūts (kadastra apzīmējums xxx).
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē ¾ domājamām daļām
no zemes īpašuma „xxx”, kadastra Nr.xxx, kas sastāv no zemes vienības 0,9089 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxx un ¾ domājamām daļām no ēku īpašuma „xxx”, kadastra Nr.xxx, kas
sastāv no dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums xxxun kūts (būves kadastra apzīmējums
xxx).
3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu ¼ domājamai
daļai no zemes īpašuma „Padomi”, kadastra Nr.4046 011 0087, kas sastāv no zemes vienības
0,9089 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 011 0087.
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4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
5. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, sedz
nekustamā īpašuma ieguvējs.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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2014.gada 27.martā

prot.Nr.5, 37.p.

Par Bauskas novada pašvaldības īpašuma „xxx”,
Īslīces pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Īslīces pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu
izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma „xxx”, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Izskatot Īslīces pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums „xxx”, kadastra Nr. xxx, kas sastāv no zemes vienības 0,0623 ha platībā
(kadastra apzīmējums xxx) un ēkas (kadastra apzīmējums xxx) atrodas Bauskas novada Īslīces
pagastā un pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu
nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.671.
Īslīces pagasta pārvalde savā iesniegumā norāda, ka nekustamais īpašums „xxx” nav
nepieciešams pašvaldībai savu funkciju realizēšanai.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt persona, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai
publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu un
5.panta pirmo un piekto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „xxx”, kadastra
Nr.xxx, kas sastāv no zemesgabala 0,0623 ha platībā (kadastra apzīmējums xxx) un ēkas (kadastra
apzīmējums xxx).
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, sedz
nekustamā īpašuma ieguvējs.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „xxx”, Īslīces pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 24.februārī saņemts sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „xxx” iesniegums, kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „xxx”,
Īslīces pagastā.
Izskatot SIA „xxx” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „xxx”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagasta Rītausmu ciemā,
kadastra Nr.xxx, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.xxx;
nekustams īpašums „xxx”, kadastra Nr.xxx, sastāv no zemes vienības 1,3724 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxx.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemes īpašnieks, ja
viņš vēlas iegūt īpašumā zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei.
Ar Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra lēmumu „Par starpgabala statusa
piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
xxx” noteikts, ka zemes vienība 1,3724 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx ir starpgabals.
SIA „xxx” nekustamā īpašuma „xxx”, kadastra Nr.xxx, zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu xxx robežojas ar pašvaldības īpašumu „xxx”.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „xxx”, Īslīces
pag., Bauskas nov., kadastra Nr.xxx, kas sastāv no zemes vienības 1,3724 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu xxx.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
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Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

100

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 27.martā

prot.Nr.5, 39.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx daļas
Ceraukstes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 18.februārī saņemts Z. G. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.235), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx daļu 2,3 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustamais īpašums „xxx”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagastā, kadastra
Nr.xxx, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu
nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatu nodalījumu xxx
Nekustamais īpašums „xxx”, kadastra Nr.xxx sastāv no zemes vienības 7,95 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxx.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienības daļu laikā
no 2014.gada 18.februāra līdz 2014.gada 4.martam tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā,
Ceraukstes pagasta pārvaldē un publicēta Bauskas novada pašvaldības mājaslapas sadaļā „Noma”.
Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Iznomāt Z.G., personas kods xxxx, dzīvesvietas adrese: xx, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas
nov., LV-3908, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx daļu 2,3 ha platībā saskaņā ar grafisko
pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.04.2014. līdz 31.10.2018.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Z. G. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un
Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
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5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxx Ceraukstes pagastā
nodošanu īpašumā bez atlīdzības
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 12.martā saņemts D. R. iesniegums, kurā izteikts
lūgums, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta
ceturto daļu, nodot īpašumā bez atlīdzības zemes vienību ar kadastra apzīmējumu xxx.
Izskatot D. R.iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „xxx”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. xxx, sastāv no zemes
vienības 2,31 ha platībā ar kadastra apzīmēmējumu xxx un pieder Bauskas novada pašvaldībai
saskaņā ar Bauskas Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatu nodalījumu Nr.xxx.
Saskaņā ar Ceraukstes pagasta padomes 2008.gada 16.septembra lēmumu „Par lauku apvidus
zemes piekritību” zemes vienība 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxx piekrīt pašvaldībai.
Saskaņā ar Bauskas novada administrācijas 2012.gada 7.marta lēmumu „Par nekustamā
īpašuma ar kadastra Nr.xxx Ceraukstes pagastā sadalīšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu” zemes vienība 3,3 ha platībā sadalīta divās
zemes vienībās:
1.zemes vienība 2,2 ha platībā kopā ar ēkām; nekustamam īpašumam piešķirts nosaukums „xxx”
un adrese: „xxx”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3907;
2.zemes vienība 1,1 ha platībā; nekustamam īpašumam piešķirts nosaukums „xxx”.
Uz zemes vienības atrodas par pajām privatizēta 3 dzīvokļu dzīvojamā māja (būves kadastra
apzīmējums xxx).
D. R., pamatojoties uz 04.06.1997.vienošanos par mantas nošķiršanu un uz zvērinātas
notāres Aijas Biezās 20.11.2012. izdotu mantojuma apliecību reģistra Nr.3393, ir ieguvusi
īpašumā dzīvokli Nr.xx.
I. G., pamatojoties uz 28.05.1997.vienošanos par mantas nošķiršanu, zvērinātas notāres
Zentas Reliņas 09.04.2009. izdotu mantojuma apliecību reģistra Nr.1030 un zvērinātas notāres
Zentas Reliņas 21.02.2013. izdotu mantojuma apliecību reģistra Nr.488, ir ieguvusi īpašumā
dzīvokli Nr.xx.
S. Š., pamatojoties uz 10.06.1997. vienošanos par mantas nošķiršanu, ir ieguvusi īpašumā
dzīvokli Nr.xx.
Ar Bauskas novada administrācijas 2014.gada 3.februāra lēmumu „Par adreses piešķiršanu
telpu grupām dzīvojamā mājā „xxx” telpu grupai ar kadastra apzīmējumu xxx, kas atbilst D.R.
īpašumā esošajam dzīvoklim Nr.xx, piešķirta adrese: xx, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3907.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmajā daļā
noteikts, ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par kooperatīvo
dzīvokļu privatizāciju” un likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu
privatizāciju”, privatizācijas komisija nosaka katra dzīvokļa kopīpašuma domājamo daļu un nodod
privatizācijai vai nomā uz 99 gadiem, zemesgabalu, uz kura dzīvojamā māja uzcelta. Savukārt
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iepriekšminētā likuma 75.panta ceturtā daļa paredz, ka par pajām privatizētu dzīvokļu īpašniekiem
valsts un pašvaldību zemesgabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodot īpašumā bez atlīdzības,
slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo
māju privatizāciju” 75.panta pirmo un ceturto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nodot par pajām privatizēto dzīvokļu īpašniekiem īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu
dzīvojamai mājai „xxx”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., piesaistīto zemes vienību 2,31 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu xxx, proporcionāli katra dzīvokļa kopīpašuma domājamai daļai.
2. Uzdot Bauskas novada Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijai noslēgt ar
dzīvokļu īpašniekiem vienošanos par zemes domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
R.Ābelnieks

Domes priekšsēdētājs
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