2.

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma “Goda raksts” piešķiršanu.

3.

Par Kancelejas reglamenta grozījumu saskaņošanu.

4.

Par Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas reglamenta grozījumu saskaņošanu.

5.

Par Saimnieciskās nodaļas reglamenta grozījumu saskaņošanu.

6.

Par Iepirkumu nodaļas reglamenta grozījumu saskaņošanu.

7.

Par Izglītības nodaļas reglamenta grozījumu saskaņošanu.

8.

Par vienošanās projekta apstiprināšanu bibliotēku jomā.

9.

Par papildu mērķdotāciju pedagogu algām.

10.

Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma ar
kadastra apzīmējumu 4001 003 0062 Baznīcas ielā X, Bauskā atsavināšanu.

11.

Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma ar
kadastra apzīmējumu 4001 003 0198 Baznīcas ielā X, Bauskā atsavināšanu.

12.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžetā.

13.

Par Bauskas novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskatu un
attīstības programmas investīciju plāna aktualizāciju.

14.

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Upmales darbnīcas”.

15.

Par finansējumu teritoriālā informācijas tīkla modernizācijai.

16.

Par Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveidošanu un komisijas
nolikuma apstiprināšanu.

17.

Par finansējumu biedrībai “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra”.

18.

Par finansējuma piešķiršanu sieviešu invalīdu biedrībai “Bauskas novada Aspazijas”
projekta realizācijai.

19.

Par grozījumu Bauskas novada domes 2012.gada 28.novembra saistošajos noteikumos
Nr.21 “Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir pabalstu mājokļa
pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, tai skaitā riteņkrēsla pacēlāju
iegādei”.

20.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.10
“Bauskas novada amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu finansēšanas kārtība”.

21.

Par atlīdzības piešķiršanu Bauskas novada amatierkolektīviem.

22.

Par finansējumu V Pagalma svētku un III Putras godēšanas svētku organizēšanai
2015.gadā.

23.

Par Tautas deju ansambļa “Jandāls” iesniegumu.

24.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 28.augusta noteikumos Nr.14 “Par
kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Bauskas
novada pašvaldības izglītības iestādēs”.

25.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā “Par
izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem”.

26.

Par izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku, struktūrvienību vadītāju un pedagogu
mēneša atalgojuma noteikšanu.

27.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Bauskas
2.vidusskola” nolikumā.

28.

Par Bauskas novada pašvaldības transportlīdzekļu vienību atsavināšanu.

29.

Par dzīvojamās telpas Plūdoņa ielā x, Bauskā īres līguma atjaunošanu.

30.

Par dzīvojamās telpas Dārza ielā x, Bauskā īres līguma atjaunošanu.

31.

Par dzīvojamās telpas Salātu ielā x, Bauskā īres līguma pagarināšanu.

32.

Par sociālā dzīvokļa “Virsaiši” x, Codes pagastā īres līguma atjaunošanu.

33.

Par dzīvojamās telpas “Kūdra 3” x, Vecsaules pagastā īres līguma atjaunošanu.

34.

Par dzīvojamās telpas “Ērgļi 6” x, Brunavas pagastā īres līguma pagarināšanu.

35.

Par Codes pagasta pārvaldes piegādātās siltumenerģijas maksas apstiprināšanu

36.

Par nedzīvojamo telpu ēkā “Virsaiši 1”, Codes pagastā nomas līguma pagarināšanu ar
Ivetas Grigaļūnes ģimenes ārsta praksi.

37.

Par nedzīvojamo telpu ēkā “Virsaiši 1”, Codes pagastā nomas līguma pagarināšanu ar
VAS “Latvijas Pasts”.

38.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 004 0155 Mežotnes pagastā
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

39.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
“Auzaiņi” Codes pagastā.

40.

Par nekustama īpašuma “Gaigaļu kapsēta” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4056 004 0059 Dāviņu pagastā piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanu.

41.

Par nedzīvojamo telpu Katoļu ielā x, Bauskā nomas līguma pagarināšanu.

42.

Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā x, Bauskā nomas līgumu pagarināšanu.

43.

Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā x, Bauskā nomas līgumu pagarināšanu.

44.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pionieru iela x, Bauskā
atsavināšanu.

45.

Par Bauskas novada pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu
zemesgrāmatā.

46.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.x Bauskas ielā 11,
Dāviņu pagastā atsavināšanu.

47.

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Iecavas novada pašvaldību.

