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Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts” piešķiršanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta nolikuma Nr.2 „Par Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumiem” 29. un 35.punktu, un Bauskas novada pašvaldības
Apbalvojumu piešķiršanas padomes 2014.gada 10.novembra atzinumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, J.Landorfs,
A.Novickis, J.Rumba), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts”:
1. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” vadītājai Baibai
Tormanei (personas kods x) par nopelniem bibliotēku jomas izaugsmē Bauskas novadā
un Latvijā (pieteikuma iesniedzējs - Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas
novada administrācija”);
2. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” Īslīces veco
ļaužu sociālās aprūpes centra vadītājai Regīnai Markovinai (personas
kods x) par ilggadīgu un godprātīgu darbu, vadot Īslīces veco ļaužu sociālās aprūpes
centru (pieteikuma iesniedzējs - „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””).
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Par grozījumiem 2014.gada 30.oktobra lēmumā „Par atbalstu SIA „Īslīces
ūdens” projektam”
Bauskas novada dome 2014.gada 30.oktobrī pieņēma lēmumu „Par atbalstu
SIA „Īslīces ūdens” projektam”.
Ministru kabineta 2010.gada 31.augustanoteikumi Nr.824 „Noteikumi par darbības
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes
„Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu
iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām” paredz, ka projekta iesniedzējam
ir jāiesniedz arī īpašuma tiesības apliecinošs dokuments vai arī nekustamā īpašuma nomas
līguma kopija.
Tātad, lai SIA „Īslīces ūdens” varētu iesniegt projekta iesniegumu un projekta atbalsta
gadījumā varētu veikt būvniecību, ir nepieciešams noslēgt nekustamā īpašuma „Pagasts”,
kadastra Nr.4068 002 0406, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0251, uz kuras
atrodas SIA „Īslīces ūdens” katlu māja, nomas līgumu uz vismaz desmit gadiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 7.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, J.Landorfs,
A.Novickis, J.Rumba), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumā „Par atbalstu SIA „Īslīces ūdens”
projektam” šādus grozījumus:
1. Papildināt lēmumu ar 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Iznomāt SIA „Īslīces ūdens” uz laiku līdz 2024.gada 31.decembrim, nekustamā īpašuma
„Pagasts”, kadastra Nr.4068 002 0406, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0251,
uz kuras atrodas SIA „Īslīces ūdens” katlu māja, nosakot nomas maksu gadā 1.5% no zemes
kadastrālās vērtības.
2. Papildināt lēmumu ar 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar SIA „Īslīces ūdens” šā lēmuma 2.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu”.
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Par krājuma priekšmeta iegādi Bauskas Novadpētniecības un mākslas
muzejam
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Rundāles pils muzeja 2014.gada 5.novembra
iesniegums Nr.1.1.-12/1081 „Par sudraba kannas iegādi Bauskai”.
Iesniegumā norādīts, ka Vācijas mākslas tirdzniecībā parādījies ļoti rets priekšmets,
kuram ir ārkārtēja nozīme kā Bauskas pilsētas kādreizējā izcili augstā mākslas amatniecības
līmeņa lieciniekam. Tā ir sudraba kanna ar vāku, ko pēc izsoles rīkotāju ziņām darinājis Bauskas
sudrabkalis Heinrihs Timme Jaunākais (1630-1683). Iesniegumā uzsvērts, ka šī ir pirmā reize,
kad pēdējo divdesmit gadu laikā Eiropas mākslas tirgū parādījies kāds Bauskas sudrabkaļa darbs,
pie tam nav zināms neviens cits saglabājies meistara Heinriha Timmes izstrādājums. Šo
priekšmetu ieteikts iegūt Bauskas novada pašvaldības īpašumā, papildinot Bauskas
novadpētniecības un mākslas muzeja krājumu. Izsole paredzēta 2014.gada 14.novembrī izsoļu
namā „Lempertz”, Ķelnē (izsole Nr.1039, lots Nr.460). Izsolē uzrādītā kannas aptuvenā vērtība ir
Eur 6000 – EUR 7000, taču konkurētspējīgai izsoles summai būtu ieteicams būt ne mazākai par
EUR 8000.
2014.gada 7.novembrī Bauskas novada pašvaldībā saņemts iestādes „Bauskas
Novadpētniecības un mākslas muzejs” iesniegums, kurā papildus Rundāles pils muzeja
sniegtajām ziņām norādīts, ka sudraba kanna ir labā stāvoklī un nav vajadzīga tāsrestaurācija.
Mākslas darbs ir vērtīgs priekšmets, kas nepieciešams Bauskas novadpētniecības un mākslas
muzeja kolekcijai, jo tā autors ir Bauskas meistars, kurš sadarbojies ar pasaulē slavenu zeltkali,
sudrabkali un medaļu mākslinieku SebastiānuDadleru. Muzeja krājumā atrodas vairākas sudraba
saktas, ko darinājuši Bauskas sudrabkaļi 17. un 18.gadsimtā un zeltkaļu amata zīmogs (1750.g.).
Kanna ir vērtīgs, oriģināls eksponāts, kas reprezentē 17.gadsimta lietišķās mākslas meistaru
darinājumu un to varētu eksponēt Bauskas rātsnamā.
Iesniegumā norādīts arī, ka saistībā ar izsoli bez solīšanai nepieciešamā finansējuma ir
paredzami arī citi izdevumi: nosolītajai summai pieskaitāmie nodokļu maksājumi 22%,
kā arī priekšmeta apdrošināšanas un transportēšanas izdevumi.
Muzeju likuma 14.panta pirmās daļas 3.punkts noteic, ka pašvaldību muzejus finansē
attiecīgā pašvaldība, paredzot līdzekļus arī muzeja krājuma papildināšanai (iepirkšanai).
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus, uzklausot un atbalstot Bauskas novada domes
priekšsēdētāja Raita Ābelnieka priekšlikumu saistībā ar izsoli izlietotos finanšu līdzekļu pilnīgi
vai daļēji atgūt saņemtu ziedojumu veidā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 19. un 27.punktu, Muzeju likuma 14.panta pirmās
daļas 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, J.Landorfs,
J.Rumba), „pret” nav, ar 1 balsi „atturas” (A.Novickis), nolemj:

1. Atbalstīt iestādes „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” priekšlikumu papildināt
muzeja krājumu, piedaloties un iegādājoties izsoļu nama „Lempertz” 2014.gada 14.novembrī
rīkotajā izsolē Bauskas sudrabkaļa HeinrihaTimmes Jaunākā (1630-1683) darināto sudraba
kannu (izsole Nr.1039, lots Nr.460).
2. Uzdot iestādes „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” direktorei Baibai Šulcei
sadarbībā ar iestādes „Bauskas pils muzejs” speciālistiem veikt nepieciešamos pasākumus
iestādes reģistrācijai un dalībai 2014.gada 14.novembra izsolē.
3. Noteikt maksimālo summu, ko pieļaujams izlietot lēmuma 1.punktā minētā priekšmeta
iegādei – EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro).
4. Piešķirt iestādei „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” lēmuma 1.punktā minētā
priekšmeta iegādei no Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās:
4.1. līdz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) lēmuma 1.punktā minētā priekšmeta solīšanai;
4.2. līdz EUR 2 200 (divi tūkstoši divi simti euro) nodokļu maksājumiem saistībā ar lēmuma
1.punktā minētā priekšmeta iegādi.
5. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētā priekšmeta nosolīšanas gadījumā nepieciešamie
apdrošināšanas un transportēšanas izdevumi apmaksājami no iestādei „Bauskas
Novadpētniecības un mākslas muzejs” Bauskas novada pašvaldības budžetā paredzētajiem
finanšu līdzekļiem.
6. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
līdzekļu piešķīrumu iestādei „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” no atlikuma
gada beigās, ņemot vērā izsoles rezultātus, iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
7. Atļaut Bauskas novada domes priekšsēdētājam organizēt publisku ziedojumu vākšanu ar
mērķi kompensēt Bauskas novada pašvaldības izdevumus, kas saistīti ar lēmuma 1.punktā
minētā priekšmeta iegādi.
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