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
2015.gada 30.jūlijā

prot.Nr.16, 2.p.

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Bauskas novada Goda
pilsonis” piešķiršanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta nolikuma Nr.2 „Par Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumiem” 16., 23.punktu un Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu
piešķiršanas padomes 2015.gada 15.jūlija atzinumu, Bauskas novada dome nolemj:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Bauskas novada Goda pilsonis” :
1. Baušķeniekam, aktīvam sabiedriskajam darbiniekam Laimonim Šulcam (personas kods X) par
ilggadēju ieguldījumu pozitīva Bauskas novada tēla veidošanā, par aktīvu darbību novada
kultūras un sporta dzīvē un atzīmējot nozīmīgu dzīves jubileju (pieteikuma iesniedzējs Bauskas novada pašvaldības iedzīvotāju grupa);
2. Rundāles pils muzeja direktoram Imantam Lancmanim (personas kods X) par nenovērtējamo
ieguldījumu Bauskas reģiona un visas Latvijas kultūrvēstures saglabāšanā. (pieteikuma
iesniedzēja – Bauskas novada dome, Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Centrālā
bibliotēka”).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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
2015.gada 30.jūlijā

prot.Nr.16, 3.p.

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., 35.punktu un Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu
piešķiršanas padomes 2015.gada 27.jūlija atzinumu, Bauskas novada dome nolemj:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts”:
1. Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas pedagoģei, trenerei Ainai Indriksonei
(personas kods X) par ilggadēju profesionālu un rezultatīvu sporta pedagoga darbu un
sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju (pieteikuma iesniedzēja - pašvaldības iestāde „Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”).
2. Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrības „Bauska” dalībniekam Aivaram Kamolam
(personas kods X) par augstiem sasniegumiem sportā, sporta pasākumu organizēšanu un
sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju (pieteikuma iesniedzēja - invalīdu sporta un
rehabilitācijas biedrība „Bauska”).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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
2015.gada 30.jūlijā

prot.Nr.16, 4.p.

Par noteikumu „Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo
neattaisnoto mācību kavējumu novēršanas kārtība” apstiprināšanu
Ņemot vērā, ka Bauskas novada izglītības iestādēs nav novērsta situācija izglītojamo
neattaisnoto mācību stundu kavējumu jomā, kas negatīvi ietekmē izglītojamo mācību
sasniegumus, ar mērķi uzlabot Bauskas novada pašvaldības institūciju savstarpējo sadarbību, lai
novērstu izglītojamo neattaisnotus mācību stundu kavējumus, pamatojoties uz Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 28.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada domes noteikumus Nr.1 „Bauskas novada vispārējās izglītības
iestāžu izglītojamo neattaisnoto mācību kavējumu novēršanas kārtība” saskaņā ar
pielikumu.
2. Noteikt, ka noteikumu spēkā stāšanās brīdī spēku zaudē Bauskas novada domes 2012.gada
29.marta noteikumi Nr.8 „Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo
neattaisnoto mācību kavējumu novēršanas kārtība”.
Pielikumā: noteikumi Nr.1 „Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo neattaisnoto
mācību kavējumu novēršanas kārtība” uz 3 lp. un pielikumi uz 3 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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NOTEIKUMI
Bauskā
2015.gada 30.jūlijā

Nr.1

Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo neattaisnoto mācību
kavējumu novēršanas kārtība
Izdoti
saskaņā
ar
pašvaldībām” 41.panta
2.punktu

likuma
pirmās

„Par
daļas

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi „Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo neattaisnoto mācību
kavējumu novēršanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Bauskas novada
pašvaldības iestādes un institūcijas rīkojas un savstarpēji sadarbojas, lai novērstu Bauskas
novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo neattaisnotus mācību kavējumus.
Noteikumu mērķis ir samazināt izglītojamo neattaisnoto stundu kavējumus, uzlabot mācību
procesa efektivitāti un kvalitāti, veicināt starpinstitucionālo sadarbību, uzlabot izglītojamo
savstarpējās attiecības, veicināt pedagogu un izglītojamo pozitīvo sadarbību.
2. Noteikumi attiecas uz izglītojamiem (no piecu gadu vecuma) pirmsskolas izglītības iestādēs
un nepilngadīgiem izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs.
3. Mācību kavējumus attaisnojošs dokuments ir:
3.1. ģimenes ārsta vai ārstniecības iestādes izsniegta noteiktas formas medicīnas izziņa;
3.2. vecāku iesniegums par izglītojamā slimības gadījumu vai cita rakstura apstākļu dēļ (līdz 3
dienām mēnesī);
3.3. interešu izglītības iestādes iesniegums (gadījumos, ja kavējums ilgāks par 5 mācību dienām
atbrīvojums jāsaskaņo ar izglītības iestādes vadītāju);
3.4. izglītības iestādes norīkojums uz sacensībām, olimpiādēm, skatēm, konkursiem u.c.
pasākumiem (atbrīvojums jāsaskaņo ar izglītības iestādes vadītāju);
3.5. vecāku iesniegums ar lūgumu atbrīvot izglītojamo citos gadījumos ne vairāk kā 10 mācību
dienām mācību gada laikā (atbrīvojums jāsaskaņo ar izglītības iestādes vadītāju).
4. Kavējumu attaisnojošo dokumentu izglītojamais iesniedz izglītības iestādē 5 dienu laikā pēc
ierašanās izglītības iestādē. Kavējumus attaisnojošie dokumenti, kas jāsaskaņo ar izglītības
iestādes vadītāju, jāiesniedz 3 dienas pirms plānotā kavējuma.
5. Par neattaisnotiem tiek uzskatīti visi kavējumi, par kuriem izglītojamais 5 dienu laikā pēc
ierašanās izglītības iestādē nav iesniedzis Noteikumu 3.punktā noteiktos attaisnojošos
dokumentus.
II. Izglītības iestādes darbība
6. Izglītības iestādes vadītājs nosaka kārtību, kādā:
6.1. katru dienu reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos izglītības iestādē;
6.2. nosaka personu, kuru vecāki informē, ja izglītojamais nevar apmeklēt izglītības iestādi;

6.3. tiek atrunāts, kā vecāki informē minēto personu par izglītojamā veselības stāvokli vai
citiem apstākļiem, kuru dēļ izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi;
6.4. nosaka personu, kas ir atbildīga par vecāku informēšanu, ja izglītojamais bez attaisnojoša
iemesla neapmeklē izglītības iestādi;
6.5. tiek organizēti šādi atbalsta pasākumi turpmāko kavējumu novēršanai:
6.5.1. klases audzinātājs sazinās (telefoniski, e-pastā) ar vecākiem, lai noskaidrotu izglītības
iestādes kavējumu cēloni;
6.5.2. klases audzinātājs uzklausa izglītojamā viedokli par situāciju;
6.5.3. ja neattaisnoto kavējumu skaits pārsniedz 10 mācību stundas semestrī tiek uzsākts
atbalsta personāla darbs ar izglītojamo;
6.5.4. izglītības iestādes sociālais pedagogs, atbalsta personāls, izglītības iestādes pedagogi
veic izglītojamā novērošanu klasē un skolā (novērojumi par izmaiņām klases
mikroklimatā, konflikti, draugu grupas, izstumtie izglītojamie, citi iemesli);
6.5.5. psihologs veic individuālas sarunas un anketēšanu mikroklimata izpētei klasē, informē
sociālo pedagogu.
7. Pēc iegūtās informācijas (izglītojamā rakstveida paskaidrojumi, anketēšana, individuālas
sarunas) sadarbojoties sociālajam pedagogam, klases audzinātājam, psihologam jāveic šādas
darbības:
7.1.1. neattaisnoto kavējumu cēloņu un iemeslu analīze:
7.1.1.1. cēloņi izglītības iestādē: emocionāla, fiziska vardarbība starp izglītojamiem,
konfliktattiecības ar pedagogu vai vairākiem pedagogiem;
7.1.1.2. izglītojamā individuālie problēmu cēloņi: veselības problēmas, mācīšanās
traucējumi, individuālas problēmas, kas saistītas ar attīstības vai traumatisko krīzi,
citas iespējamās problēmas (piemēram, alkohola atkarība, delikventā uzvedība
utt.);
7.1.1.3. problēmas ģimenē;
7.1.2. sociālā pedagoga ziņojums izglītības iestādes vadītājam, kurš tālāk vērtē turpmākās
darbības nepieciešamību.
8. Izglītības iestādē iekārto sociālpedagoģisko personas lietu katram izglītojamajam, kurš
vairāk nekā trīs mācību dienas nav apmeklējis pirmsskolas izglītības iestādi, kā arī neattaisnoti
kavējis 10 (no 1.- 4.klasei) vai 14 (no 5.-12.klasei) un vairāk mācību stundas mēnesī. Jāveic
ieraksti e-klasē.
9. Sociālpedagoģiskajā personas lietā jāuzkrāj visa veida informācija par izglītības iestādes
atbalsta personāla, klases audzinātāja un citu speciālistu veiktajām darbībām, lai novērstu
izglītojamā neattaisnotos mācību kavējumus.
10. Izglītības iestādes vadītājs organizē pārrunas ar izglītojamo un vecākiem. Pārrunās
piedalās: sociālais pedagogs, klases audzinātājs, atbalsta personāla pārstāvji, skolotāji.
Tikšanās gaita jāprotokolē, jāpieņem lēmums un vienošanās par turpmāko izglītojamā, vecāku
un izglītības iestādes rīcību.
11. Izglītības iestādes vadītājs nepieciešamības gadījumā rosina izglītojamā mācību spējas un
veselības stāvokli izvērtēt pedagoģiski medicīniskajā komisijā, lai noteiktu izglītojamā spējām
atbilstošu izglītības programmu.
12. Ja kavējumi turpinās, par problēmsituāciju izglītības iestādes vadītājs informē vecākus gan
mutiski, gan rakstiski un sagatavo ziņojumu Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada administrācija” Izglītības nodaļai (turpmāk – Izglītības nodaļa).
13. Ja izglītojamais vairāk nekā trīs mācību dienas nav apmeklējis pirmsskolas izglītības
iestādi vai vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī vispārējās izglītības iestādi un izglītības
iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāma par attaisnojošu,
izglītības iestāde par to rakstiski informē Izglītības nodaļu. Izglītības iestādes iesniegumam
klāt pievieno aizpildītu Noteikumu 1.pielikuma veidlapu.
14. Izglītības iestāde četras reizes mācību gadā apkopo informāciju par izglītojamo
neattaisnotajiem kavējumiem un iesniedz Izglītības nodaļai (2.pielikums) līdz 4.novembrim
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(par periodu 1.septembris - 31.oktobris), līdz 29.decembrim (par periodu 1.novembris22.decembris), līdz 20.martam (par periodu 4.janvāris-15.marts), 15.jūnijam (par periodu
15.marts-31.maijs).
III.

Izglītības nodaļas darbība

15. Izglītības nodaļa, saņemot informāciju no izglītības iestādes par izglītojamā neattaisnotajiem
kavējumiem vairāk kā 20 mācību stundas semestrī, organizē pārrunas ar izglītojamo un viņa
vecākiem, piedaloties izglītības iestādes pārstāvim, un pieņem lēmumu par turpmāko rīcību.
16. Ja izglītojamā lieta Izglītības nodaļā nonāk atkārtoti, gatavo un organizē tikšanos (turpmāk
tekstā – Ģimenes tikšanās), kurā piedalās izglītojamais un viņa ģimenes locekļi, un pieaicinātie
speciālisti (izglītības iestādes pārstāvis, sociālais darbinieks, psihologs, bāriņtiesas loceklis un
citi speciālisti).
17. Gatavojot Ģimenes tikšanos, Izglītības nodaļas speciālisti iepazīstas ar izglītojamā
sociālpedagoģisko personas lietu, uzaicina uz tikšanos iestāžu speciālistus, nepieciešamības
gadījumā tiekas ar izglītojamo un viņa vecākiem dzīvesvietā.
18. Ģimenes tikšanās laikā tiek izstrādāts neattaisnoto kavējumu novēršanas plāns un Izglītības
nodaļa uzņemas kontroli par šī plāna izpildi. Izglītības nodaļas speciālisti sadarbojas ar
izglītības iestādi plāna realizācijā.
19. Izglītības nodaļa:
19.1.
informē Bāriņtiesu, ja izglītojamā neattaisnoto mācību kavējumu iespējamais
cēlonis ir jebkāda veida vardarbība vai izglītojamā vecāki neveic audzināšanas un
izglītošanas pienākumus;
19.2.
informē Sociālo dienestu, ja izglītojamā neattaisnoto mācību kavējumu iespējamais
cēlonis ir radies jebkāda veida sociālo problēmu dēļ.
20. Ja veiktās darbības nav sekmīgas, tad sagatavo iesniegumu Valsts policijai par bērna
audzināšanas un izglītošanas pienākumu nepildīšanu.
IV. Sociālā dienesta darbība
21. Sociālā dienesta speciālisti, saņemot no Izglītības nodaļas Noteikumu 19.2.apakšpunktā
minēto informāciju, veic izglītojamā dzīves vietas apsekošanu, individuālas pārrunas ar
vecākiem. Ņemot vērā kavējumu iemeslus meklē, piedāvā un organizē risinājumus, informē
vecākus par iespējām saņemt sociālo palīdzību un, nepieciešamības gadījumā, sniedz ģimenei
atbalstu sociālo apstākļu uzlabošanai. Par veiktajām darbībām Sociālais dienests informē
Izglītības nodaļu.
22. Ja veiktās darbības ir nesekmīgas, nosūta ziņojumu Bāriņtiesai.
V. Bāriņtiesas darbība
23. Bāriņtiesa, pamatojoties uz Sociālā dienesta atzinumu, uzsāk lietu par aizgādības tiesību
pārtraukšanu sakarā ar bērna audzināšanas un izglītošanas pienākumu nepildīšanu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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1.pielikums noteikumiem
„Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo neattaisnoto mācību kavējumu novēršanas
kārtība”

Pielikums izglītības iestādes iesniegumam par izglītojamā neattaisnotajiem
kavējumiem
Iesniedzējs _____________________________________________________________________
Izglītojamais
_______________________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, klase/grupa, adrese)
Problēmas apraksts:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Izglītības iestādes veiktie pasākumi (laiks, dalībnieki, pieņemtais lēmums):
Pārrunas ar izglītojamo
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Pārrunas ar izglītojamā vecākiem
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Izglītības iestādes speciālistu iesaistīšana
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Citi veiktie pasākumi
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Datums_______________
Sociālais pedagogs_____________________________________ (paraksts)
Izglītības iestādes vadītājs_______________________________( paraksts)
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2.pielikums noteikumiem „Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo neattaisnoto mācību kavējumu novēršanas kārtība”
Neattaisnoti kavējumi 201_./201_.mācību gadā
(par periodu _____________)

Izglītības
programma
Pirmsskolas
(5.-6.g.)
Vispārējās
pamatizglītības
Vispārējās
vidējās izglītības

Izglītojamā
vārds, uzvārds

Klase,
grupa

Neattaisnoto
kavējumu
skaits

Īss problēmas apraksts

Izglītības iestādes veiktie pasākumi
(laiks, dalībnieki, pieņemtais lēmums,
izpildes rezultāti)

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
2015.gada 30.jūlijā

prot.Nr.16, 5.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā
„Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu
sarakstiem”
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu „Par ēdināšanas
nodrošināšanu Bauskas novada pašvaldības iestādēs” Bauskas novada pašvaldības izglītības
iestādēs ēdināšanas pakalpojumus no 2015.gada 1.septembra jānodrošina, izmantojot
ārpakalpojumu.
Saskaņā ar Iepirkuma komisijas iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Bauskas
novada pašvaldības iestādēs” ID Nr.BNA 2015/020 piedāvājumu izvērtēšanas sēdē 2015.gada
2.jūlijā pieņemto lēmumu, līguma par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, slēgšanas tiesības
piešķirtas SIA „ANIVA”.
Ievērojot iepriekš minēto, tiek likvidēti šefpavāra, pavāra, pavāra palīga, kasiera (ja kasiera
pienākumi bija saistīti tikai ar ēdināšanas pakalpojumu) amati Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādēs „Uzvaras vidusskola”, „Codes pamatskola”, „Mežgaļu pamatskola”,
„Griķu pamatskola”, „Mežotnes pamatskola”, „Ozolaines pamatskola”, „Vecsaules pamatskola”,
„Mežotnes internātvidusskola” Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
„Zīlīte” un „Pasaulīte”, Pamūšas speciālajā internātpamatskolā.
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Īslīces vidusskola” direktora p.i.
I.Rīnas 16.06.2015. iesniegumu Nr.1-12/24 ar vēlmi no 2015.gada 1.septembra īstenot
Jaunsardzes apmācības programmu, izveidojot interešu izglītības pulciņu „Jaunsargi” ar darba
slodzi 0,25 un Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Mežgaļu pamatskola” direktora
J.Zeļča 30.06.2015. iesniegumu Nr.1-11/44 ar lūgumu no 2015.gada 1.septembra amata vienībai
„interešu izglītības pulciņa vadītājs (Jaunsargi)” noteikt papildu slodzi 0,1, lai turpinātu Jaunsargu
apmācības programmu 2.mācību gadā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 2011.gada
28.jūlija Bauskas novada domes noteikumiem Nr.15 „Par novada izglītības iestāžu amatu
vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” 17.punktu, Bauskas novada dome
nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā „Par izglītības iestāžu no
pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem” šādus grozījumus:
1.1. papildināt 4.pielikumu „Īslīces vidusskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts”
ar 17.ierakstu šādā redakcijā:
Nr.p. Amata nosaukums
Amatu
MēnešAlgas
Slo- Mēneša
k.
saime
algas
likme
dze
alga
(apakšgrupa
euro
kopā
saime)
euro
17.
Interešu izglītības pulciņa
435
0,25 109
vadītājs (Jaunsargi)

1.2. svītrot 5.pielikumā 9., 10. un 13.punktu;
1.3. svītrot 7.pielikumā 6., 7. un 9.punktu;
1.4. svītrot 8.pielikumā 7., 8. un 11.punktu;
1.5. svītrot 9.pielikumā 7., 8. un 10.punktu;
1.6. aizstāt 9.pielikuma 13.rindas skaitli „0,1” ar „0,2” un skaitli „44” ar „88”;
1.7. svītrot 10.pielikumā 6., 7. un 9.punktu;
1.8. svītrot 11.pielikumā 7., 8. un 9.punktu;
1.9. svītrot 12.pielikumā 7., 8. un 9.punktu;
1.10. svītrot 17.pielikumā 7., 8. un 10.punktu;
1.11. svītrot 18.pielikumā 6., 7.un 9.punktu;
1.12. svītrot 19.pielikumā 3., 4. un 5.punktu;
1.13. svītrot 20.pielikumā 9., 11. un 14.punktu;
1.14. aizstāt 20.pielikumā 16.punktā skaitli „0,5” ar skaitli „0,1” un skaitli „198” ar skaitli
„40”.
2. Noteikt, ka lēmuma 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14.
apakšpunkts, piemērojami ar 2015.gada 31.augustu.
3. Noteikt, ka lēmuma 1.1. un 1.6. apakšpunkts, piemērojami ar 2015.gada 1.septembri.
Pielikumā:
1. 4.pielikums „Īslīces vidusskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
2. 5.pielikums „Uzvaras vidusskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
3. 7.pielikums „Codes pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
4. 8.pielikums „Griķu pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
5. 9.pielikums „Mežgaļu pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
6. 10.pielikums „Mežotnes pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
7. 11.pielikums „Ozolaines pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
8. 12.pielikums „Vecsaules pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
9. 17.pielikums „Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” uz 1lp.
10. 18.pielikums „Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” darbinieku slodžu un amata
vienību saraksts” uz 1lp.
11. 19.pielikums „Mežotnes internātvidusskolas saimniecisko darbinieku slodžu un amata
vienību saraksts” uz 1lp.
12. 20.pielikums „Pamūšas speciālās internātpamatskolas saimniecisko darbinieku slodžu un
amata vienību saraksts” uz 1lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

2

5.pielikums

Uzvaras vidusskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 30.07.2015.)

Nr.
p. k.

Amata nosaukums

Amatu
saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

3 II B

8

681

1

Mēneša
alga
kopā
euro
681

18.3 II
13 I A
13 I A
13 I A
13 III

7
1
1
1
4

583
360
360
360
406

0,75
0,5
11,7
2
2,6

437
180
4212
720
1056

2.
3.
4.
5.
6.
9.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Laborants
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem

10.

Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem

11.
12.
13.

Ēkas dežurants
Medicīnas māsa
Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem

13 I B
5.2 III

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Sociālais pedagogs
Aukle
Veļas pārzinis
Koncertmeistars
Struktūrvienības vadītājs
Sporta zāles pārzinis

39 I
13 I A
13 I B
x

1.

-

-

-

360
583

1
0,5
-

Kopā


2
7

-

3
1
2
x

475
367
360
435
648
360
x

360
291
-

0,5
4
0,5
0,5
1
1
27,55

238
1468
180
218
648
360
11049

Vidēja institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

7.pielikums

Codes pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 30.07.2015.)
Nr.
p. k.

Amata nosaukums

Amatu
saime(apakš
saime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Mēne
ša
alga
kopā
euro

3 II B

8

559

1

559

18.3 II
13 I A
13 I A
13 III

7
1
1
4

504
360
360
367

0,75
5
1
1
-

378
1800
360
367
-

-

-

2.
3.
4.
5.
6.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem

7.

Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem

8.
9.

Sporta zāles pārzinis
Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem

13 I B
0

2
5

360
397

-

10.
11.
12.

Sociālais pedagogs
Aukle
Ēkas dežurants

39 I
13 I B
x

3
2
x

435
360
360
x

0,5
2
1
13,25

1.

Kopā


1

360
218
720
360
5122

Maza institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

8.pielikums

Griķu pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 30.07.2015.)
Nr.
p. k.

Amata nosaukums

Amatu saime
(apak-saime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

3 II B

8

647

1

Mēneša
alga
kopā
euro
647

18.3 II
13 I A
13 I A
13 III
13 II

7
1
1
4
2

583
360
360
406
360

1
4,9
2,5
1
3

583
1764
900
406
1080

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs
Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem

8.

Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem

9.
10.
11.

Sporta zāles pārzinis
Medicīnas māsa
Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem

13 I B
5.2 III

12.
13.
14.
15.

Sociālais pedagogs
Aukle
Veļas pārzinis
Interešu izglītības pulciņa vadītājs
(Jaunsargi)
Interešu izglītības pulciņa vadītājs
(Vanadzēni)
Struktūrvienības vadītājs
Kopā

39 I
13 I A
-

3
1
-

435
360
360
435

0,5
6
0,5
0,25

218
2160
180
109

-

-

435

0,25

109

x

x

644
x

1
23,65

644
9597

1.

16.
17.


2
7

-

-

-

-

360
583

1
0,75
-

360
437
-

Vidēja institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

9. pielikums

Mežgaļu pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 30.07.2015.)
Nr.
p.k.

Amata nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs
Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem

8.

Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem

9.
10.

Medicīnas māsa
Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem

11.
12.
13.

Sociālais pedagogs
Aukle
Interešu izglītības pulciņa vadītājs
(Jaunsargi)
Interešu izglītības pulciņa vadītājs
(Mazpulks)
Kopā
Remontstrādnieks (01.06. 2015.31.08.2015.)

14.

15.


Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

3 II B

8

559

1

Mēneša
alga
kopā
euro
559

18.3 II
13 I A
13 I A
13 III
13 II

7
1
1
4
2

504
360
360
367
360

0,75
2
2
0,4
3

378
720
720
147
1080

5.2 III

7

-

-

-

-

504

0,5
-

252
-

39 I
-

3
-

435
360
435

0,5
2
0,2

218
720
88

-

-

435

0,15

65

x
13 III

x
4

x
367

12,50
0,6

4947
220

x

x

x

13,1

5167

Maza institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

10.pielikums

Mežotnes pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 30.07.2015.)
Nr.
p. k.

Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem

8.
9.

Medicīnas māsa
Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem

10.
11.
12.

Sociālais pedagogs
Aukle
Interešu izglītības pulciņa vadītājs
(Jaunsargi)
Kopā



Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

3 II B

8

559

1

Mēneša
alga
kopā
euro
559

18.3 II
13 I A
13 I A
13 III

7
1
1
4

504
360
360
367

0,75
3
0,5
0,6

378
1080
180
220

5.2 III

7

-

-

-

-

504

0,5
-

252
-

39 I
-

3
-

435
360
435

0,5
2
0,25

218
720
109

x

x

x

9,10

3716

Maza institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

11.pielikums

Ozolaines pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 30.07.2015.)
Nr.
p.k.

Amata nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs
Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem

8.

Slodze

8

Algas
likme
euro
599

1

Mēneša
alga kopā
euro
599

7
1
1
4
2

504
360
360
367
360

0,75
2,2
1
0,4
2,5

378
792
360
147
900

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

3 II B
18.3 II
13 I A
13 I A
13 III
13 II

-

-

Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem

-

-

9.

Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem

-

-

10.
11.
12.

Sociālais pedagogs
Aukle
Ēkas dežurants

13.

Kopā
Remontstrādnieks (01.06. 2015.31.08.2015.)
Pavisam kopā


39 I
13 I B
x
13 III

3
2
x
4

435
360
360
x
367

0,5
2
0,5
10,85
0,6

218
720
180
4294
220

x

x

x

11,45

4514

Maza institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

12.pielikums

Vecsaules pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 30.07.2015.)
Nr.
p. k.

Amata nosaukums

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs
Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem

8.

1.

Amatu
saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

3 II B

8

647

1

Mēneša
alga
kopā
euro
647

18.3 II
13 I A
13 I A
13 III
13 II

7
1
1
4
2

583
360
360
406
360

1
4,4
2,5
0,9
6

583
1584
900
368
2160

-

-

Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem

-

-

9.

Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem

-

-

10.
11.
12.

Sociālais pedagogs
Aukle
Ēkas dežurants
Kopā


39 I
13 I B
x

3
2
x

435
360
360
x

0,5
4
0,5
20,80

218
1440
180
8080

Vidēja institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

17.pielikums

Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte”* darbinieku
slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 30.07.2015.)
Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Amata nosaukums

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēneš
algas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis (struktūrvienībā)
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem

3 II B

8

699

1

Mēneša
alga
kopā
euro
699

3 II A

6

560

0,5

280

18.3 II
13 I A
13 I A
13 III

7
1
1
4

630
360
360
438

0,75
2,0
2,7
1,4

473
720
972
613

8.

Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem

9.
10.

Medicīnas māsa
Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem

5.2 III

11.
12.
13.

Aukle
Veļas pārzinis
Struktūrvienības vadītājs

39 I
13 I A
x

Kopā


7

-

-

-

-

630

1,5
-

3
1
x

385
360
635
x

945
-

18
1
1
29,85

6930
360
635
12627

Liela institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

18.pielikums

Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte”* darbinieku
slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 30.07.2015.)
Amata nosaukums
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem

7.

Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem

8.
9.
10.
11.
12.

Medicīnas māsa
Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem
Aukle
Veļas pārzinis
Struktūrvienības vadītājs
Kopā



Slodze

8

Algas
likme
euro
647

1

Mēneša
alga
euro
647

7
1
1
4

583
360
360
406

0,75
2,3
1,7
1

437
828
612
406

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

3 II B
18.3 II
13 I A
13 I A
13 III

5.2 III

7

583

39 I
13 I A
x

3
1
x

367
360
620
x

-

-

-

1
0
12
0,5
1
21,25

583
0
4404
180
620
8717

Vidēja institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

19.pielikums

Mežotnes internātvidusskolas* saimniecisko darbinieku slodžu un amata
vienību saraksts
(Grozījumi 30.07.2015.)
Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Slodze

8

Algas
likme
euro
562

1

Mēneša
alga
euro
562

14 III A

9

427

13 I A
18.3 II
13 I A
5.2 III
39 I
x

1
7
1
7
3
x

360
360
360
363
360
x

1
2
0,5
0,5
0,3
1
6,30

427
720
180
180
109
360
2538

Amata nosaukums

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Vecākais grāmatvedis
Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem
Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem
Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem
Apkopējs
Lietvedis
Sētnieks
Medicīnas māsa
Aukle
Kopā

3 II B

Maza institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

20.pielikums

Pamūšas speciālās internātpamatskolas* saimniecisko darbinieku slodžu un
amata vienību saraksts
(Grozījumi 30.07.2015.)
Nr.
p. K.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.


Amata nosaukums

Amatu
saime
(apakšsaime
)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Mēneša
alga
kopā euro

Psihiatrs
Pediatrs
Medicīnas māsa
Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Apkures sistēmas uzraugs
Galvenais grāmatvedis
Noliktavas pārzinis
Noliktavas pārzinis (veļas)
Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem
Apkopējs
Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem
Lietvedis
Remontstrādnieks
Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem
Aukle
Kasieris
Ēkas dežurants
Kopā

5.1 IV A
5.1 IV A
5.2 III
3 II B

12
12
7
8

1067
1067
504
666

0,2
0,2
1
1

213
213
504
666

13 III
14 III A
13 II
13 II

4
9
2
2

360
636
360
427

13 I A

1

360

18.3 II
13 III

7
4

504
378

39 I
14 I
13 I B
x

3
5
2
x

360
397
360
x

0,2
1
1
1
3,5
1
1
6
0,1
0,25
17,45

72
636
360
427
1260
504
378
2160
40
90
7523

Maza institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

4.pielikums

Īslīces vidusskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 29.01.2015.; 30.07.2015.)

Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.


Amata nosaukums

Amatu
saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Lietvedis
Laborants
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
IT administrators
Ēkas dežurants
Sporta zāles pārzinis
Medicīnas māsa
Garderobists
Sociālais pedagogs
Aukle
Veļas pārzinis
Koncertmeistars
Struktūrvienības vadītājs
Interešu izglītības pulciņa vadītājs
(Jaunsargi)
Kopā

3 II B

8

699

1

Mēneša
alga
kopā
euro
699

18.3 II
13 I A
13 I A
13 I A
13 III
19.5 I
13 I B
13 I B
5.2 III
13 I A
39 I
13 I A
-

7
1
1
1
4
6
2
2
7
1
3
1
-

630
360
360
360
438
560
360
360
630
360
475
385
360
435
661
435

1
0,5
9,2
1,8
1,8
0,5
1,5
1
1
1
1
5
0,5
0,5
1
0,25

630
180
3312
648
788
280
540
360
630
360
475
1925
180
218
661
109

x

x

x

28,55

11995

Liela institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

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
2015.gada 30.jūlijā

prot.Nr.16, 6.p.

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”
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības
nodaļas izvērtējumu par izglītības iestāžu darbinieku noslodzi, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izdarīt 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” šādus grozījumus:
1.1.izteikt 9.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„9.1. pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai:
9.1.1. trīs stundas par vienu darba likmi nedēļā, ja grupā ir 20 un vairāk izglītojamie;
9.1.2. vienu stundu par vienu darba likmi nedēļā, ja grupā ir no 12 līdz 19 izglītojamiem.”
1.2. aizstāt 12.1. apakšpunktā skaitļus „1.-4.” ar skaitļiem „1.-6.”.
1.3. aizstāt 12.2. apakšpunktā skaitļus „5.-9.” ar skaitļiem „7.-9.”.
1.4. svītrot 13.1.1. apakšpunktu;
1.5. aizstāt 13.1.2. apakšpunktā skaitļus „5.,6..” ar skaitļiem „1.-6.”;
1.6. svītrot 13.2.1. apakšpunktu;
1.7. aizstāt 13.2.2. apakšpunktā skaitļus „5.,6..” ar skaitļiem „1.-6.”.
1.8. aizstāt 14.1. apakšpunktā vārdu „divas stundas” ar vārdiem „viena stunda”;
1.9. aizstāt 14.2. apakšpunktā vārdu „četras” ar vārdu „divas”;
1.10.aizstāt 14.3. apakšpunktā vārdu „sešas” ar vārdu „trīs”;
1.11. izteikt 1.pielikumu „Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu administrācijas un
pedagogu (izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus un vispārējās izglītības iestāžu
mācību priekšmetu pedagogus) amata vienību saraksts” jaunā redakcijā;
1.12. izteikt 2.pielikumu „Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (grupu)
pedagogu amata vienību saraksts (līdz 4 gadus vecu bērnu grupās)” jaunā redakcijā;
1.13. izteikt 3.pielikumu „Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (grupu)
pedagogu amata vienību saraksts (5-6 gadus vecu bērnu grupās)” jaunā redakcijā;
1.14. izteikt 4.pielikumu „Bauskas novada pašvaldības speciālās pirmsskolas izglītības grupu
pedagogu amata vienību saraksts (5-6 gadus vecu bērnu grupās)” jaunā redakcijā;
1.15. aizstāt 5.pielikumā „Bauskas novada pašvaldības speciālās pirmsskolas izglītības grupu
pedagogu amata vienību saraksts (līdz 4 gadus vecu bērnu grupās)” skaitli „10”ar skaitli „12”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.septembrī.
Pielikumā:

1. 1.pielikums „Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu administrācijas un pedagogu
(izņemot pirmsskolas iestāžu pedagogus un vispārējās izglītības iestāžu mācību priekšmetu
pedagogus) amata vienību saraksts” uz 2 lp.
2. 2.pielikums „Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (grupu) pedagogu
amata vienību saraksts (līdz 4 gadus vecu bērnu grupās)” uz 1 lp.
3. 3.pielikums „Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (grupu) pedagogu
amata vienību saraksts (5-6 gadus vecu bērnu grupās)” uz 1 lp.
4. 4.pielikums „Bauskas novada pašvaldības speciālās pirmsskolas izglītības grupu pedagogu
amata vienību saraksts (5-6 gadus vecu bērnu grupās)” uz 1 lp.
5. 5.pielikums „Bauskas novada pašvaldības speciālās pirmsskolas izglītības grupu pedagogu
amata vienību saraksts (līdz 4 gadus vecu bērnu grupās)” uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

2

1.pielikums noteikumiem Nr.14 „Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un
amata vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu administrācijas un pedagogu
(izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus un vispārējās izglītības iestāžu mācību
priekšmetu pedagogus) amata vienību saraksts

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Izglītojamo skaits
151-250 251-400
1
1

Amatu vienības
Līdz 90 91-150
401-600 601-800
Izglītības iestādes
1
1
1
1
vadītājs
Izglītības
iestādes
0,5
1
1,5
2
2,5
3
vadītāja
vietnieks
vispārizglītojošā
skolā (pēc izglītojamo
no 1.līdz 12.klasei
skaita)
Iestādes vadītāja
0
0,3
1
1
1
1,5
vietnieks pirmsskolas
izglītības iestādēs
Bibliotekārs (pēc
0,2
0,4
0,75
1
1,3
1,5
izglītojamo skaita no
1.klases līdz 12.klasei)
Pedagoga palīgs
0,10 pedagoģiskās likmes uz vienu vispārējās izglītības klašu
komplektu, kurā iekļaujoši mācās izglītojamie pēc speciālās
pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības
traucējumiem ( A, B līmenis), izglītības programmas kods
21015811
0,083 pedagoģiskās likmes uz vienu klašu komplektu no
1.klases līdz 4.klasei (ieskaitot), kurā iekļaujoši mācās
izglītojamie pēc speciālās pamatizglītības programmas
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem,
izglītības programmas kods 21015611 vai 11015611
Pagarinātās dienas
viena amata vienība uz 50 izglītojamiem no 1.klases līdz
grupas pedagogs
4.klasei (ieskaitot)
Pagarinātās
dienas 0,16 pedagoģiskās likmes uz vienu klašu komplektu
grupas
pedagogs
pedagoģiskās
korekcijas klasē
Logopēds
viena amata vienība uz 400 izglītojamiem no 1.klases līdz
6.klasei (ieskaitot)
0,048 pedagoģiskās likmes uz vienu vispārējās izglītības klašu
komplektu, kurā iekļaujoši mācās izglītojamie pēc speciālās
pamatizglītības programmas izglītojamiem ar valodas
traucējumiem, izglītības programmas kods 21015511
Psihologs
viena amata vienība uz 450 izglītojamiem no 1.klases līdz
12.klasei (ieskaitot)
3

10.

Struktūrvienības
vadītājs

0,5 amata vienības izglītības iestādes struktūrvienībā, ar
izglītojamo skaitu līdz 69 izglītojamiem;
1(viena) amata vienība izglītības iestādes struktūrvienībā, ar
izglītojamo skaitu 70 un vairāk izglītojamiem

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

4

2.pielikums noteikumiem Nr.14 „Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un
amata vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”
1. Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (grupu) pedagogu
amata vienību saraksts (līdz 3 gadus vecu bērnu grupās)
Izglītojamo skaits grupā
12-14
15 un vairāk

Amata nosaukums
1.
2.

Pirmsskolas izglītības skolotājs
(atbilstoši izglītības grupas darba laikam;
Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

Pirmsskolas izglītības fiziskās attīstības
skolotājs
4.
Speciālais valodas attīstības pirmsskolas
izglītības skolotājs vai skolotājs logopēds
5.
Psihologs
Kopā
* - viena astronomiskā stunda- 0,166 likmes
3.

Līdz 1,5*
0,1

Līdz 2*
0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,05
1,85

0,05
2,45

2. Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (grupu) pedagogu
amata vienību saraksts (4 gadus vecu bērnu grupās)
Izglītojamo skaits grupā
12-16
17 un vairāk

Amata nosaukums
1.
2.

Pirmsskolas izglītības skolotājs
(atbilstoši izglītības grupas darba laikam;
Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

Pirmsskolas izglītības fiziskās attīstības
skolotājs
4.
Speciālais valodas attīstības pirmsskolas
izglītības skolotājs vai skolotājs logopēds
5.
Psihologs
Kopā
* - viena astronomiskā stunda- 0,166 likmes
3.

Domes priekšsēdētājs

Līdz 1,5*
0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,05
1,85

0,05
2,45

R.Ābelnieks

5

Līdz 2*

3.pielikums noteikumiem Nr.14 „Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un
amata vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”
Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (grupu) pedagogu amata
vienību saraksts (5-6 gadus vecu bērnu grupās)
Amata nosaukums

Izglītojamo skaits grupā
15-17
18 un vairāk

12-14

Pirmsskolas izglītības skolotājs
(atbilstoši izglītības grupas
Līdz 1,2*
darba laikam)
2.
Pirmsskolas izglītības mūzikas
0,05
skolotājs
3.
Pirmsskolas izglītības fiziskās
0,05
attīstības skolotājs
4.
Speciālais valodas attīstības
pirmsskolas izglītības skolotājs
0,1
vai skolotājs logopēds
5.
Psihologs
0,05
Kopā
1,45
* - viena astronomiskā stunda- 0,166 likmes
1.

Domes priekšsēdētājs

Līdz 1,5*
0,05

0,1

0,05

0,1

0,1

0,2

0,05
1,75

0,05
2,45

R.Ābelnieks

6

Līdz 2*

4.pielikums noteikumiem Nr.14 „Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un
amata vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”
Bauskas novada pašvaldības speciālās pirmsskolas izglītības grupu pedagogu amata
vienību saraksts (5-6 gadus vecu bērnu grupās)
Izglītojamo skaits grupā
12-14
15 un vairāk

Amata nosaukums
Pirmsskolas izglītības skolotājs
(atbilstoši izglītības grupas darba laikam)
2.
Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs
3.
Pirmsskolas izglītības fiziskās attīstības
skolotājs
4.
Speciālais pedagogs vai skolotājs
logopēds
5.
Psihologs
Kopā
* - viena astronomiskā stunda- 0,166 likmes
1.

Domes priekšsēdētājs

Līdz 1,5*

Līdz 2*

0,1

0,15

0,1

0,15

0,7

1

0,1
2,5

0,1
3,4

R.Ābelnieks
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5.pielikums noteikumiem Nr.14 „Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un
amata vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”
Bauskas novada pašvaldības speciālās pirmsskolas izglītības grupu pedagogu amata
vienību saraksts (līdz 4 gadus vecu bērnu grupās)
(Grozījumi 30.07.2015.)
12 un vairāk

Amata nosaukums
Pirmsskolas izglītības skolotājs
(atbilstoši izglītības grupas darba laikam)
2.
Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs
3.
Pirmsskolas izglītības fiziskās attīstības skolotājs
4.
Speciālais valodas attīstības pirmsskolas izglītības skolotājs vai
skolotājs logopēds
5.
Psihologs
Kopā
* - viena astronomiskā stunda- 0,166 likmes
1.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Līdz 2*
0,2
0,2
1
0,1
3,6

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 sēdes
2014.gada 28.augusta lēmumu
prot. Nr.17, 22.p.
NOTEIKUMI
Bauskā
2014.gada 28.augustā

Nr.14

Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību
skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs
(Grozījumi 25.09.2014.; 30.07.2015.)
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 3. un 28.punktu un MK
28.07.2009.
noteikumiem
Nr.836
„Pedagogu darba samaksas noteikumi”
1. Noteikumi nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēs.
2. Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs administrācijas un pedagogu (izņemot
pirmsskolas izglītības pedagogu) amata vienību skaitu nosaka atbilstoši šo noteikumu
1.pielikumam.
3. Pedagogu amata vienību skaitu pirmsskolas izglītības iestādēs (grupās) nosaka atbilstoši šo
noteikumu 2. un 3.pielikumam.
4. Pedagogu amata vienību skaitu speciālās pirmsskolas izglītības grupās nosaka atbilstoši šo
noteikumu 4. un 5.pielikumam.
5. Administrācijas amata vienību skaitu profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs
nosaka atbilstoši šo noteikumu 6.pielikumam.
6. Pedagoga darba slodzē ieskaitāma arī klases audzināšana, kas tarificējama kā mācību stundas
šādā apmērā:
6.1. divas mācību stundas nedēļā, ja klasē ir līdz 15 izglītojamiem;
6.2. četras mācību stundas nedēļā, ja klasē ir no 16 līdz 25 izglītojamiem;
6.3. piecas mācību stundas nedēļā, ja klasē ir 26 un vairāk izglītojamie.
7. Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs rakstu darbu labošanu latviešu valodā,
literatūrā, svešvalodās un matemātikā tarificē šādi:
7.1. divas stundas par vienu darba likmi nedēļā, ja klasē ir līdz 15 izglītojamiem;
7.2. trīs stundas par vienu darba likmi nedēļā, ja klasē ir no 16 līdz 25 izglītojamiem;
7.3. piecas stundas par vienu darba likmi nedēļā, ja klasē ir 26 un vairāk izglītojamie.
8. Dabaszinībās, ķīmijā, fizikā, bioloģijā, ģeogrāfijā, ekonomikā, Latvijas vēsturē, Latvijas un
pasaules vēsturē, pasaules vēsturē, sociālajās zinībās, ētikā, mūzikā, kulturoloģijā,

informātikā, filozofijā, politikā un tiesībās rakstu darbu labošanai tarificē vienu stundu par
vienu darba likmi nedēļā, neizvērtējot izglītojamo skaitu klasē.
9. Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs gatavošanos mācību stundām tarificē šādi:
9.1. pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai (30.07.2015.grozījumu redakcijā):
9.1.1. trīs stundas ar vienu darba likmi nedēļā, ja grupā ir 20 un vairāk izglītojamie;
9.1.2. vienu stundu par vienu darba likmi nedēļā, ja grupā ir no 12 līdz 19
izglītojamiem;
9.2. vispārējās pamatizglītības programmas īstenošanai – divas stundas par vienu darba likmi
nedēļā;
9.3. vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanai – divas stundas par vienu darba
likmi nedēļā.
10. Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības programmu īstenošanai individuālajam darbam ar izglītojamajiem tarificē
šādi:
10.1. mācību priekšmetos: latviešu valoda, svešvaloda un matemātika – 2 stundas par vienu
darba likmi nedēļā;
10.2. pārējos mācību priekšmetos – 1 stundu par vienu darba likmi nedēļā.
11. Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs fakultatīvās, individuālās/grupu nodarbības
vienam klašu komplektam tarificē šādi:
11.1.
vispārējās pamatizglītības programmas īstenošanai:
11.1.1. viena mācību stunda nedēļā, ja klasē ir līdz 15 izglītojamiem;
11.1.2. divas mācību stundas nedēļā, ja klasē ir no 16 līdz 25 izglītojamiem;
11.1.3. trīs mācību stundas nedēļā, ja klasē ir 26 un vairāk izglītojamie.
11.2.
vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanai:
11.2.1. trīs mācību stundas nedēļā, ja klasē ir līdz 15 izglītojamiem;
11.2.2. četras mācību stundas nedēļā, ja klasē ir no 16 līdz 25 izglītojamiem;
11.2.3. sešas mācību stundas nedēļā, ja klasē ir 26 un vairāk izglītojamie.
11.3.
vakara (maiņu) vispārējās vidējās izglītības programmu un neklātienes vispārējās
vidējās izglītības programmu īstenošanai:
11.3.1. viena mācību stunda nedēļā, ja klasē ir līdz 15 izglītojamiem;
11.3.2. divas mācību stundas nedēļā, ja klasē ir no 16 līdz 25 izglītojamiem;
11.3.3. trīs mācību stundas nedēļā, ja klasē ir 26 un vairāk izglītojamie.
12. Izglītības iestādēs, kuras īsteno pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības
programmu, vienam klašu komplektam tarificē pedagoģiskās korekcijas nodarbības
(individuālās stundas atsevišķu mācību priekšmetu apguvei, vērtībizglītības nodarbības un
nodarbības saskarsmes prasmju pilnveidei) šādā apmērā:
12.1.
divas mācību stundas nedēļā 1.- 6.klasēs (30.07.2015.grozījumu redakcijā);
12.2.
trīs mācību stundas nedēļā 7.- 9.klasēs (30.07.2015.grozījumu redakcijā).
13. Izglītības iestādēs, kuras īsteno speciālās pamatizglītības programmas, iekļaujot izglītojamos
vispārējās izglītības klasē, tarificē individuālās/grupu nodarbības korekcijas un rehabilitācijas
plāna īstenošanai šādā apmērā:
13.1.
vienam klašu komplektam, kurā iekļaujoši mācās viens izglītojamais speciālajā
izglītības programmā:
13.1.1. (svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem);
13.1.2. trīs mācību stundas nedēļā 1.- 6.klasēs (30.07.2015.grozījumu redakcijā);
13.1.3. divas mācību stundas nedēļā 7.- 9.klasēs.
13.2.
vienam klašu komplektam, kurā iekļaujoši mācās divi un vairāk izglītojamie
speciālajā izglītības programmā:
13.2.1. (svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem);
13.2.2. piecas mācību stundas nedēļā 1. - 6.klasēs (30.07.2015.grozījumu redakcijā);
13.2.3. četras mācību stundas nedēļā 7.- 9.klasēs.
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14. Izglītības iestādes, kuras īsteno speciālo pirmsskolas izglītības programmu, iekļaujot
izglītojamos pirmsskolas izglītības grupā, tarificē individuālās/grupu nodarbības, korekcijas
un rehabilitācijas plāna īstenošanai šādā apmērā:
14.1.
viena stunda nedēļā, ja grupā tiek iekļauts viens izglītojamais
(30.07.2015.grozījumu redakcijā);
14.2.
divas stundas nedēļā, ja grupā tiek iekļauti divi izglītojamie
(30.07.2015.grozījumu redakcijā);
14.3.
trīs stundas nedēļā, ja grupā tiek iekļauti trīs un vairāk izglītojamie
(30.07.2015.grozījumu redakcijā).
15. Pirmsskolas izglītības iestādē, kurā tiek nodrošināta peldētapmācība, peldētapmācības
nodarbībām tarificē vienu stundu nedēļā uz vienu apakšgrupu.
16. Izglītības iestādēs, kurās izglītojamo skaits pirmsskolas grupās pēc plkst.17.30 pilsētā un pēc
plkst.16.30 pārējās apdzīvotās vietās samazinās vairāk nekā par divām trešdaļām no grupas
audzēkņu skaita, veido dežūrgrupu.
17. Ja izglītojamais ir atgriezies no mācībām citā valstī un turpina mācības Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādē, kārtējā mācību gadā pēc izglītības iestādes pedagoģiskās
padomes ieteikuma izvēlētās izglītības programmas apguvei, uz izglītības iestādes direktora
iesnieguma pamata, papildus tarificē vienu mācību stundu nedēļā uz vienu izglītojamo
individuālā plāna realizēšanai. (Papildināts ar 25.09.2014.grozījumiem.)
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

(Paraksts)
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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
2015.gada 30.jūlijā

prot.Nr.16, 7.p.

Par grozījumu Bauskas novada domes 2013.gada 28.februāra noteikumos
Nr.3 „Kārtība, kādā tiek veikta valsts budžeta mērķdotācijas sadale Bauskas
novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai”
Ievērojot Bauskas novada domes 2014.gada 31.jūlija noteikumus Nr.10 „Kārtība, kādā
nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu
klasēs, pirmsskolas izglītības iestāžu grupās un izglītojamo skaitu grupās atsevišķu mācību
priekšmetu apguvei”, Bauskas novada domes 2014.gada 28.augusta noteikumus Nr.14 „Par
kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēs”,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 3.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu
Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 28.februāra noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā tiek
veikta valsts budžeta mērķdotācijas sadale Bauskas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” grozījumu un izteikt 2.punktu
šādā redakcijā:
„2. Izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas tiek veidotas, ievērojot Bauskas novada domes
2014.gada 31.jūlija noteikumus Nr.10 „Kārtība, kādā nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo
skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu klasēs, pirmsskolas izglītības iestāžu grupās
un izglītojamo skaitu grupās atsevišķu mācību priekšmetu apguvei” un Bauskas novada domes
2014.gada 28.augusta noteikumus Nr.14 „Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes
lielumu un amata vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”.”
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 28.februārī
prot.Nr.3, 11.p.

NOTEIKUMI
Bauskā
2013.gada 28.februārī

Nr.3

Kārtība, kādā tiek veikta valsts budžeta mērķdotācijas sadale Bauskas
novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai
(Grozījumi 27.02.2014.; 30.07.2015.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.punktu,
MK 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1616
„Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta
mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai un pašvaldību
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai"
11.punktu
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek veikta valsts budžeta mērķdotācijas sadale Bauskas
novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts obligāto sociālo apdrošināšanas iemaksu veikšanai.
2. Izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas tiek veidotas, ievērojot Bauskas novada domes
2014.gada 31.jūlija noteikumus Nr.10 „Kārtība, kādā nosaka minimālo un maksimālo
izglītojamo skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu klasēs, pirmsskolas
izglītības iestāžu grupās un izglītojamo skaitu grupās atsevišķu mācību priekšmetu
apguvei” un Bauskas novada domes 2014.gada 28.augusta noteikumus Nr.14 „Par
kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Bauskas
novada pašvaldības izglītības iestādēs (30.07.2015.grozījumu redakcijā).
3. Vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba algas fonda sadali veic, pamatojoties uz
novada pašvaldības izglītības iestāžu apstiprinātajām pedagogu tarifikācijām.
4. No atlikušās mērķdotācijas daļas tiek veidots mērķdotācijas rezerves fonds.

5. Rezerves fonda līdzekļi tiek sadalīti novada pašvaldības izglītības iestādēm pēc
pieprasījuma, pamatojoties uz Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu,
darba samaksas nodrošināšanai pedagogam: (27.02.2014.grozījumu redakcijā)
5.1. kas ne ilgāk kā 10 dienas aizvietojis slimības dēļ promesošu pedagogu (vai ne ilgāk kā
mēnesi aizvietojis citu iemeslu dēļ promesošu pedagogu);
5.2. kas uzsāk darbu vakances aizpildīšanas gadījumā;
5.3. kas izbeidz darba attiecības (atvaļinājuma kompensācija);
5.4. kas, līdztekus nolīgtajam darbam, veic papilddarbu, darbu brīvdienās vai svētku dienās.
6. Ja rezerves fonda līdzekļi netiek pilnā mērā izlietoti līdz kārtējā finanšu gada beigām, tie
tiek izlietoti nākošajā finanšu gadā.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

(Paraksts)

V.VEIPS
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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
2015.gada 30.jūlijā

prot.Nr.16, 8.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 27.oktobra noteikumos
Nr.23 „Kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāžu 9. un 12.klašu izglītojamajiem un profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu noslēguma klašu izglītojamajiem”
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības
nodaļas izvērtējumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 27.oktobra noteikumos Nr.23 „Kārtība, kādā tiek
piešķirtas stipendijas Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 9. un 12.klašu
izglītojamajiem un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu noslēguma klašu izglītojamajiem”
šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 3.1.1. apakšpunktā skaitli „7,11” ar skaitli „10,00”;
1.2. aizstāt 3.1.2. apakšpunktā skaitli „14,23” ar skaitli „15,00”;
1.3. aizstāt 3.1.3. apakšpunktā skaitli „21,34” ar skaitli „25,00”;
1.4. aizstāt 3.2.1. apakšpunktā skaitli „7,11” ar skaitli „10,00”;
1.5. aizstāt 3.2.2. apakšpunktā skaitli „14,23” ar skaitli „15,00”;
1.6. aizstāt 3.2.3. apakšpunktā skaitli „21,34” ar skaitli „25,00”;
1.7. aizstāt 3.2.4. apakšpunktā skaitli „28,46” ar skaitli „30,00”;
1.8. aizstāt 3.3. apakšpunktā skaitli „14,23” ar skaitli „15,00”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.septembrī.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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
Bauskas novada domes sēdē
2011.gada 27.oktobrī
(prot.Nr.19, 16.§)
NOTEIKUMI
Bauskā
2011.gada 27.oktobrī

Nr.23

Kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāžu 9. un 12.klašu izglītojamajiem un profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu noslēguma klašu izglītojamajiem
(Grozījumi 20.12.2012.; 26.09.2013.; 30.07.2015.)
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 21.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 2.punktu
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir stipendijas 9. un
12.klašu izglītojamajiem un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu noslēguma klašu
izglītojamajiem, stipendijas piešķiršanas nosacījumus, apmērus un izmaksas kārtību.
(20.12.2012.grozījumu redakcijā.)
1.2. Stipendijas piešķiršanas mērķis ir motivēt izglītojamos paaugstināt mācību sasniegumus,
atbalstīt talantīgākos izglītojamos, disciplinēt izglītojamos, veicināt izglītojamā ģimenes
ieinteresētību kvalitatīvas izglītības iegūšanai. (20.12.2012.grozījumu redakcijā.)
2. Stipendijas piešķiršanas nosacījumi
2.1. Stipendiju piešķir Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 9.klašu
izglītojamajiem, kuriem iepriekšējā semestra vidējais vērtējums nav zemāks par 7,45 ballēm
un semestra vērtējums nevienā mācību priekšmetā nav zemāks par 6 ballēm.
2.2. Stipendiju piešķir Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 12.klašu
izglītojamajiem, kuriem iepriekšējā semestra vidējais vērtējums nav zemāks par 6,95 ballēm
un semestra vērtējums ne vairāk kā vienā mācību priekšmetā ir 5 balles, pārējos mācību
priekšmetos nav zemāks par 6 ballēm.
2.2.1 Stipendiju piešķir Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes
„Bauskas Mūzikas skola” noslēguma klašu izglītojamajiem, kuriem iepriekšējā semestra vidējais
vērtējums nav zemāks par 8 ballēm. (Papildināts ar 20.12.2012.grozījumiem.)

2.2.2 Stipendiju piešķir Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes
„Bauskas Mākslas skola” noslēguma klašu izglītojamajiem, kuriem iepriekšējā semestra vidējais
vērtējums nav zemāks par 9 ballēm. (Papildināts ar 20.12.2012.grozījumiem.)
2.3. Stipendiju mācību gada laikā piešķir uz noteiktu stipendijas periodu:
2.3.1. pirmais stipendijas periods tiek noteikts no kārtējā gada septembra līdz decembrim,
stipendijas apmērs tajā tiek noteikts ņemot vērā izglītojamā mācību sasniegumus
iepriekšējā mācību gada 2.semestrī;
2.3.2. otrais stipendijas periods tiek noteikts no kārtējā gada janvāra līdz maijam,
stipendijas apmērs tajā tiek noteikts, ņemot vērā izglītojamā mācību sasniegumus esošā
mācību gada 1.semestrī.
2.4. Stipendiju izmaksā katru mēnesi līdz 15. datumam par iepriekšējo mēnesi.
3.

Stipendijas apmērs

3.1. 9.klašu izglītojamajiem, kas atbilst šo noteikumu 2.1.punkta prasībām, atkarībā no mācību
sasniegumiem, tiek piešķirta stipendija šādā apmērā (30.07.2015.grozījumu redakcijā):
3.1.1. stipendija 10,00 euro apmērā mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais vērtējums
iepriekšējā semestrī ir no 7,45 ballēm līdz 7,94 ballēm;
3.1.2. stipendija 15,00 euro apmērā mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais vērtējums
iepriekšējā semestrī ir no 7,95 ballēm līdz 8,44 ballēm;
3.1.3. stipendija 25,00 euro apmērā mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais vērtējums
iepriekšējā semestrī ir 8,45 balles un vairāk.
3.2. 12.klašu izglītojamajiem, kas atbilst šo noteikumu 2.2.apakšpunkta prasībām, atkarībā no
mācību sasniegumiem, tiek piešķirta stipendija šādā apmērā (30.07.2015.grozījumu redakcijā):
3.2.1. stipendija 10,00 euro apmērā mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais vērtējums
iepriekšējā semestrī ir no 6,95 ballēm līdz 7,44 ballēm;
3.2.2. stipendija 15,00 euro apmērā mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais vērtējums
iepriekšējā semestrī ir no 7,45 ballēm līdz 7,94 ballēm;
3.2.3. stipendija 25,00 euro apmērā mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais vērtējums
iepriekšējā semestrī ir no 7,95 ballēm līdz 8,44 ballēm;
3.2.4. stipendija 30,00 euro apmērā mēnesī tiek piešķirta, ja izglītojamā vidējais vērtējums
iepriekšējā semestrī ir 8,45 balles un vairāk.”
3.3. Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu noslēguma klašu izglītojamajiem, kas atbilst šo
noteikumu 2.2.1 un 2.2.2 apakšpunkta prasībām, tiek piešķirta stipendija 15,00 euro apmērā
mēnesī (30.07.2015.grozījumu redakcijā).
4. Stipendijas piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība
4.1. Stipendiju piešķir no Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
4.2. Izglītības iestādes direktors līdz kārtējā gada 10.septembrim un 10.janvārim iesniedz
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaļai
apstiprinātu izglītojamo sarakstu, kas atbilst stipendijas piešķiršanas nosacījumiem, norādot
mācību sasniegumus iepriekšējā semestrī. (26.09.2013.grozījumu redakcijā.)
4.3. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors, pamatojoties uz Izglītības nodaļas iesniegto
stipendiātu sarakstu, izdod rīkojumu par stipendiju piešķiršanu un izmaksu.
(26.09.2013.grozījumu redakcijā.)
4.4. Izglītības nodaļai ir tiesības pārbaudīt stipendiātu sarakstā norādīto informāciju. Ja Izglītības
nodaļai nepieciešama papildus informācija par stipendijas pretendentiem, izglītības iestādes
administrācijas pienākums ir to sagatavot un iesniegt. (26.09.2013.grozījumu redakcijā.)
4.5. Stipendiju izmaksā katru mēnesi līdz 15.datumam par iepriekšējo mēnesi.
4.6. Stipendija tiek izmaksāta ar pārskaitījumu uz izglītojamā norādīto bankas kontu.
(26.09.2013.grozījumu redakcijā.)
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5. Stipendijas anulēšanas un izmaksas pārtraukšanas kārtība
5.1. Semestra laikā var anulēt rīkojumu par stipendijas piešķiršanu, ja izglītojamais izdarījis
izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu.
5.2. Iestājoties 5.1.punktā minētajiem nosacījumiem, izglītības iestādes direktoram ir pienākums
līdz esošā mēneša beigām iesniegt Bauskas novada Izglītības nodaļai informāciju par izglītojamā
pārkāpumu, klāt pievienojot priekšlikumu par stipendijas anulēšanu vai izmaksas pārtraukšanas
termiņu. (26.09.2013.grozījumu redakcijā.)
5.3. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors, pamatojoties uz Izglītības nodaļas iesniegto
informāciju, izdod rīkojumu par stipendijas anulēšanu vai stipendijas izmaksas pārtraukšanu.
Stipendijas izmaksas pārtraukšanas gadījumā, rīkojumā tiek norādīts termiņš, uz kādu stipendijas
izmaksa tiek pārtraukta. (26.09.2013.grozījumu redakcijā.)
5.4. Stipendijas izmaksas pārtraukuma termiņš nevar būt lielāks par 3 mēnešiem.
6. Noslēguma jautājums
6.1. Noteikumi tiek apstiprināti Bauskas novada domes sēdē un stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.
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R.ĀBELNIEKS

BAUSKAS NOVADA DOME
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 30.jūlijā

prot.Nr.16, 9.p.

Par G.Ostrovska atbrīvošanu no vispārējās izglītības iestādes
„Codes pamatskola” direktora amata
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 2.jūlijā saņemts Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Codes pamatskola” direktora Georgija Ostrovska iesniegums, kurā
izteikts lūgums izbeigt darba tiesiskās attiecības saskaņā ar Darba likuma 114.pantu – tas ir, pusēm
savstarpēji vienojoties.
Atbilstoši Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktam G.Ostrovska atbrīvošanai no
amata ir saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada 8.jūlija saskaņojums Nr.01-14/2959.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Darba likuma 114.pantu, Bauskas novada dome
nolemj:
Atbrīvot 2015.gada 13.augustā Georgiju Ostrovski no Bauskas novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādes „Codes pamatskola” direktora amata.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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prot.Nr.16, 10.p.

Par I.Rīnas iecelšanu vispārējās izglītības iestādes
„Īslīces vidusskola” direktora amatā
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, kas nosaka to, ka novada
pašvaldība pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai
skaitā internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu sportā vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, bet profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu mākslā vai kultūrā vadītājus – saskaņojot ar attiecīgās nozares ministriju;
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka to, ka tikai
pašvaldības dome ir tiesīga iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī
citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos;
ņemot vērā to, ka 2015.gada 29.jūlijā ir saņemta Izglītības un zinātnes ministrijas
saskaņojuma vēstule Nr.14-5/ 8398, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iecelt ar 2015.gada 11.augustu Inesi Rīnu, personas kods 270565-12057, Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Īslīces vidusskola” direktora amatā.
2. Noteikt I.Rīnai mēneša darba algu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un
Bauskas novada domes pieņemtajiem lēmumiem, kas reglamentē darba samaksu
pedagoģiskajiem darbiniekiem.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Bauskas Centrālā bibliotēka”
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 15.jūlijā saņemts Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt finansējumu
Bauskas Bērnu bibliotēkas abonementa telpas remontam.
Ņemot vērā zemsliekšņa iepirkuma rezultātu, remontdarbu nodrošināšanai nepieciešams
finansējums 6378,96 euro.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, 42.panta pirmo daļu, Bibliotēku likuma 17.panta otro daļas 2.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas Centrālā bibliotēka” papildu
finansējumu 6379 euro no Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta līdzekļu
atlikuma gada beigās Bauskas Bērnu bibliotēkas abonementa telpas remontam.
2. Atļaut Bauskas Centrālās bibliotēkas direktorei Baibai Tormanei slēgt līgumu par darbu
izpildi ar iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīto pretendentu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Bauskas Centrālā bibliotēka” iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Kultūras centram
Bauskas novada pašvaldībā saņemts iestādes „Bauskas Kultūras centrs” iesniegums, kurā
izteikts lūgums piešķirt papildu finansējumu koncertzāles un skatuves jumta koka konstrukciju,
grīdas un griestu apstrādei ar uguns aizsardzības pārklājumu.
Ņemot vērā iepirkuma rezultātus, nepieciešamo darbu nodrošināšanai nepieciešams
papildu finansējums 1279,43 EUR (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit deviņi euro, 43 centi).
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta rezerves fonda papildu
finansējumu 1280 EUR (viens tūkstotis divi astoņdesmit euro) Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Bauskas Kultūras centrs” koncertzāles un skatuves jumta koka
konstrukciju, grīdas un griestu apstrādei ar uguns aizsardzības pārklājumu.
2. Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” direktorei Ilvai
Vansovičai slēgt līgumus par darbu izpildi ar iepirkumu procedūras rezultātā izraudzīto
pretendentu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu iekļaut iestādes „Bauskas Kultūras centrs”
kārtējos budžeta grozījumos.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
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prot.Nr.16, 13.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Vispārējā tipa pansionāts „Derpele””
Izskatot Bauska novada pašvaldības iestādes „Vispārējā tipa pansionāts „Derpele””
2015.gada 13.jūlija iesniegumu par papildu līdzekļu piešķiršanu klientu dušas telpas remontam
vispārējā tipa pansionāta „Derpele” struktūrvienībā „Īslīces veco ļaužu sociālās aprūpes centrs”,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 42.panta pirmo
daļu, likuma par „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt pašvaldības iestādei „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” no Bauskas novada
pašvaldības 2015.gada budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās 4977 EUR (četri tūkstoši
deviņi simti septiņdesmit septiņi euro) klientu dušas telpas remontam vispārējā tipa
pansionāta „Derpele” struktūrvienībā „Īslīces veco ļaužu sociālās aprūpes centrs”.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai papildu
finanšu piešķīrumu iestādei „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” iekļaut kārtējos budžeta
grozījumos.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.16, 14.p.

Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Bauskas Invalīdu biedrība”
projekta realizācijai
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 8.jūnijā saņemts biedrības „Bauskas Invalīdu
biedrība” (turpmāk – Biedrība) projekta pieteikums „Bauskas Invalīdu biedrības aktivitātes
2015.gadā”. Projekta mērķis ir Bauskas novada invalīdu integrācija sabiedrībā. Projekta ietvaros
paredzētas ekskursijas uz Rēzeknes novadu, Ludzas novadu un Ziemassvētku pasākums
invalīdiem un viņu ģimenes locekļiem.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija nolikuma „Par Bauskas novada domes
finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai sociālajā jomā” 4.4.apakšpunktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1.
2.

Atbalstīt biedrības „Bauskas Invalīdu biedrība” iesniegto projektu „Bauskas Invalīdu
biedrības aktivitātes 2015.gadā” un piešķirt tā realizācijai 710 euro apmērā.
Projektu finansēt no Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada Sociālais
dienests” paredzētajiem budžeta līdzekļiem sadaļā „Subsīdijas biedrībām un
nodibinājumiem”.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.16, 15.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta lēmumā „Par
amatu, kurus ieņemošās amatpersonas un darbinieki ir pakļauti reālam
dzīvības vai veselības apdraudējumam, saraksta apstiprināšanu”
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 37.panta pirmo daļu, Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 121.punktu, Bauskas novada domes
2010.gada 22.jūnija Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests”
nolikumu, Bauskas novada dome nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta lēmuma „Par amatu, kurus ieņemošās
amatpersonas un darbinieki ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam, saraksta
apstiprināšanu” pielikumā „Amatu saraksts, kurus ieņemošās amatpersonas un darbinieki ir
pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam)” pielikuma „Bauskas novada
Sociālais dienests” sadaļā šādus grozījumus:
1.

Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
1.
Sociālais darbinieks darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem

2.

Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:
23.
Aprūpētājs 0,5 slodze

3.

Papildināt ar 28., 29., 30. un 31.punktu šādā redakcijā:
28.
Sociālais darbinieks darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem
29.
Sociālais darbinieks
30.
Sociālais darbinieks
31.
Ielu strādnieks

Pielikumā: amatu saraksts, kurus ieņemošās amatpersonas un darbinieki ir pakļauti reālam
dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam) uz 2 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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)
(Grozījumi 28.08.2014.; 30.07.2015.)
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Amata nosaukums
Bauskas novada administrācijas Sabiedriskās kārtības nodaļa
Nodaļas vadītājs
Sabiedriskās kārtības sargs
Sabiedriskās kārtības sargs
Sabiedriskās kārtības sargs
Sabiedriskās kārtības sargs
Bauskas novada Bāriņtiesa
Bāriņtiesas priekšsēdētājs
Bāriņtiesas loceklis Bauskas pilsētā
Bāriņtiesas loceklis Mežotnes un Codes pagastā
Bāriņtiesas loceklis Ceraukstes un Īslīces pagastā
Bāriņtiesas loceklis Brunavas un Dāviņu pagastā
Bāriņtiesas loceklis Gailīšu un Vecsaules pagastā
Bauskas novada Sociālais dienests
Sociālais darbinieks darbam personām ar funkcionāliem traucējumiem
Sociālais darbinieks darbam ar personām ar atkarības problēmām
Sociālais darbinieks Bauskā
Sociālais darbinieks Bauskā
Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem Bauskā
Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem Bauskā
Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem Bauskā
Sociālais darbinieks Brunavas pagastā
Sociālais darbinieks Ceraukstes pagastā
Sociālais darbinieks Gailīšu pagastā
Sociālais darbinieks Dāviņu pagastā
Sociālais darbinieks Codes pagastā
Sociālais darbinieks Īslīces pagastā
Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem Īslīces pagastā
Sociālais darbinieks Mežotnes pagastā
Sociālais darbinieks Vecsaules pagastā
Sociālais aprūpētājs
Aprūpētājs 1 slodze
Aprūpētājs 1 slodze
Aprūpētājs 1 slodze
Aprūpētājs 1 slodze
Aprūpētājs 0,5 slodze
Aprūpētājs 0,5 slodze
Automobiļa vadītājs
Aprūpētājs 0,5 slodze
Sociālais darbinieks
Sociālais darbinieks darbam ar personu grupām
Sociālais darbinieks darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem
Sociālais darbinieks

30.
31.

Sociālais darbinieks
Ielu strādnieks

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

(paraksts)
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Par pazemes gāzesvadu un gāzes regulēšanas punkta nodošanu atsavināšanai
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 11.decembrī tika saņemts AS „Latvijas Gāze”
Bauskas iecirkņa iesniegums, kurā bija izteikts lūgums rast iespēju 2001.gadā projekta
„VIA Baltic satiksmes drošības uzlabojumi Bauskā – Kalna un Zaļā ielas rekonstrukcija”
realizācijas gaitā pa Kalna ielu, posmā no Rīgas ielas līdz Uzvaras ielai izbūvētos gāzesvadus un
gāzes regulēšanas punktu Kalēju ielā nodot bez atlīdzības AS „Latvijas Gāze” īpašumā.
Atbildot uz šo lūgumu, AS „Latvijas Gāze” tika paskaidrots, ka spēkā esošie normatīvie
akti (Publiskas personas mantas atsavināšanas likums, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, likums „Par pašvaldībām”) izslēdz iespēju Bauskas
novada pašvaldībai nodot bez atlīdzības īpašumā privātpersonai jebkādu mantu. Bauskas novada
pašvaldība, ievērojot Enerģētikas likuma 22.pantu, kas noteic to, ka energoapgādes komersantiem
ir pirmpirkuma un izpirkuma tiesības uz energoapgādes veikšanai nepieciešamajiem objektiem, to
skaitā ēkām, būvēm, sistēmām, ierīcēm, iekārtām, tīkliem, cauruļvadiem vai citiem objektiem, kuri
nav energoapgādes komersanta īpašums, bet atrodas energoapgādes komersanta bilancē vai ir
izvietoti attiecīgā energoapgādes komersanta licences darbības zonā, aicināja AS „Latvijas Gāze”
izskatīt iespēju iegūt šo mantu, izlietojot pirmpirkuma tiesības. AS „Latvijas Gāze” 2015.gada
9.jūlija vēstulē informē, ka sabiedrības valde 2015.gada 19.jūnijā ir izskatījusi iespēju par vidējā
un zemā spiediena gāzesvadu un skapjveida gāzes regulēšanas punkta iegādi un piekrīt to
iegādāties.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otrā daļa noteic, ka atļauju
atsavināt atvasinātas publiskas personas mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, 8.panta piekto
daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, 2001.gadā projekta „VIA Baltic satiksmes
drošības uzlabojumi Bauskā – Kalna un Zaļā ielas rekonstrukcija” realizācijas gaitā pa Kalna
ielu, posmā no Rīgas ielas līdz Uzvaras ielai izbūvētos gāzesvadus un gāzes regulēšanas
punktu Kalēju ielā.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai veikt mantas atsavināšanas procedūru (mantas novērtēšanu, nosacītās cenas
apstiprināšanu u.c.) saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada domes 2015.gada 26.jūnija lēmuma „Par SIA „Īslīces
ūdens” reorganizāciju” atcelšanu
Bauskas novada dome 2015.gada 26.jūnijā pieņēma lēmumu „Par SIA „Īslīces ūdens”
reorganizāciju”.
Ar minēto lēmumu tika noteikts, ka Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība
SIA „Īslīces ūdens” reorganizējama ar sašķelšanas metodi, paredzot, ka daļu tās mantas iegūst
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „VIDES SERVISS” un daļu mantas – Bauskas
novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „BAUSKAS ŪDENSSAIMNIECĪBA”.
2015.gada 26.jūnijā Bauskas novada pašvaldībā tika saņemta valsts aģentūras
„Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” (turpmāk – CFLA) vēstule Nr.39-2-40/3083
„Par neatbilstību konstatēšanu un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu līgumā
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/134/031”.
Šajā CFLA vēstulē SIA „Īslīces ūdens” uzlikts par pienākumu atmaksāt projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzu ciemā” īstenošanas gaitā par
neatbilstoši veiktiem atzītos izdevumus 382 497,82 EUR apmērā.
Pastāvot šādiem apstākļiem, SIA „Īslīces ūdens” reorganizācija radītu draudus iegūstošo
kapitālsabiedrībām, jo reorganizācijas rezultātā, sadalot SIA „Īslīces ūdens” sašķelšanas ceļā,
sadalāmās kapitālsabiedrības saistības pārietu iegūstošajām kapitālsabiedrībām.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Atcelt Bauskas novada domes 2015.gada 26.jūnija lēmumu „Par SIA „Īslīces ūdens”
reorganizāciju”.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada tūrisma attīstības programmas un rīcības plāna
2015.-2020.gadam apstiprināšanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 31.maija lēmumu „Par Bauskas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030.gadam, Bauskas novada attīstības programmas 2012.2018.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu”, lai veicinātu ilgtspējīgu Bauskas novada tūrisma
attīstību, ir izstrādāta Bauskas novada tūrisma analīze un sagatavota Bauskas novada tūrisma
attīstības programma un rīcības plāns 2015.-2020.gadam.
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 5.punktu, Tūrisma likuma 8.pantu, Bauskas novada dome
nolemj:
apstiprināt Bauskas novada tūrisma attīstības programmu un rīcības plānu 2015.-2020.gadam.
Pielikumā:
1. Bauskas novada tūrisma attīstības programmu un rīcības plāns 2015.-2020.gadam uz 19.lp.
2. SIA „NOCTICUS” 2014.gada oktobrī izstrādātā Bauskas novada tūrisma nozares analīze
uz 54.lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Pielikumus skatīt Bauskas novada pašvaldības mājas lapā sadaļā Pašvaldība – Publiskie
dokumenti
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Par grozījumu 2015.gada 30.aprīļa lēmumā „Par projekta „V.Plūdoņa
muzeja restaurācijas būvprojekta izstrāde” iesniegšanu”
Bauskas novada pašvaldība ir sagatavojusi un 2015.gada 6.maijā iesniegusi projekta
„V.Plūdoņa muzeja restaurācijas būvprojekta izstrāde” pieteikumu Kultūras pieminekļu izpētes,
konservācijas un restaurācijas programmas 2015.gadam (turpmāk – Programma) ietvaros
izsludinātajā projektu konkursā. Programmas mērķis ir sniegt Latvijas valsts finansiālu atbalstu
valsts nozīmes kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai, kā arī restaurācijai.
Projektā paredzētās darbības – būvprojekta „Viļa Plūdoņa muzeja dzīvojamās mājas un klēts
restaurācija” izstrāde.
2015.gada 8.jūnijā Bauskas novada pašvaldība saņēma Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmas
izpildes komisijas lēmumu par 6000 EUR finansējuma piešķiršanu minētā projekta īstenošanai.
2015.gada 12.jūnijā tika izsludināts iepirkums „Viļa Plūdoņa muzeja dzīvojamās mājas un
klēts restaurācijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”. Piedāvātā zemākā līguma cena ir 11
495 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2015.gada 30.aprīļa lēmumā „Par projekta „V.Plūdoņa muzeja
restaurācijas būvprojekta izstrāde” iesniegšanu” grozījumu un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 11 495 EUR, Programmas finansējums ir 6 000 EUR,
Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 5 495 EUR.”
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par dalību projektā „Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas uzlabošana
lauku teritorijās”
Bauskas novada administrācija sagatavojusi projekta pieteikumu „MVU konkurētspējas
veicināšana lauku teritorijās (4RURALSMEsDEV)” Enhancing the competitiveness of SMEs in
rural areas) un lūdz to līdzfinansēt.
Projektu plānots iesniegt programmā INTERREG EUROPE, kas ir Eiropas teritoriālās
sadarbības (ETS) programma, kuras mērķis ir uzlabot reģionālās attīstības politiku un programmu
ieviešanu, galvenokārt darbības programmās „Investīcijas izaugsmē un nodarbinātībā” un ETS
mērķa programmās, sekmējot pieredzes apmaiņu un politikas apguvi starp reģionālā līmeņa
dalībniekiem.
Projektā paredzētās darbības – labo prakses piemēru apzināšana, pārņemšana mazo un vidējo
uzņēmumu atbalstam, biznesa bibliotēku attīstība un klastera darbības koncepta izstrāde, mazo un
vidējo uzņēmumu darbības aktivizēšana, politikas rekomendāciju izstrāde. Projekta kopējās
izmaksas – 157 175 EUR. Piešķīruma summa programmas ietvaros ir 133 598,75 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un
līdz 2015.gada 31.jūlijam iesniegt projektam „MVU konkurētspējas veicināšana lauku
teritorijās (4RURALSMEsDEV)” Enhancing the competitiveness of SMEs in rural areas
nepieciešamo dokumentāciju projekta vadošajam partnerim, projekta pieteikuma iesniegšanai
izsludinātajā projektu konkursā.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 157 175 EUR, tajā skaitā programmas finansējums
133 598,75 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 23 576,25 EUR.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības priekšfinansējumu
un līdzfinansējumu no Bauskas novada pašvaldības 2016. un 2017.gada budžeta līdzekļiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Bauskas novada administrācija” datortehnikas iegādei
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 42.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvaldības budžetiem” 30.pantu, ievērojot Elektroniskajā iepirkumu
sistēmā veiktā iepirkuma rezultātus un prognozējamos iepirkuma procedūras rezultātus, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” papildu
finansējumu 29 880 euro no Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta līdzekļu
atlikuma gada beigās datortehnikas, drukas iekārtu un programmatūras iegādei
Bauskas novada pašvaldības iestādēm saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” iekļaut kārtējos budžeta
grozījumos.
Pielikumā: Datortehnikas, drukas iekārtu un programmatūras iegādes saraksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Dators ar Windows un
Office programmatūru
Cena (EUR ar PVN)

€ 901,80

Brunavas pagasta
pārvalde
Ceraukstes pagasta
pārvalde

1

Dāviņu pagasta pārvalde

1

Gailīšu pagasta pārvalde

1

Īslīces pagasta pārvalde
Mežotnes pagasta
pārvalde
Vecsaules pagasta
pārvalde
Bauskas Centrālā
bibliotēka
Bauskas novada Sociālais
dienests
Bauskas novada
Bāriņtiesa
Bauskas pils muzejs
Bauskas muzejs
Bauskas novada
administrācija
Kopā
Summa

1

Domes priekšsēdētajs

Portatīvais dators ar
Windows un Office
programmatūru
€ 955,75

Adobe CS6 Design
UPS iekārtas
standard
€ 918,57

€ 232,02

A3 MF
melnbaltā
iekārta
€ 747,70

Termoprint
eris
€ 1 192,00

Kaspersky
priekš
serveriem
€ 1 011,10

1

1

1
1

1

7
2

1

1
1
1

1
1

4
22
€ 19 839,60

5
€ 4 778,75

R.Ābelnieks

1
6
1
6
€ 918,57 € 1 392,12

1
1
1
1
1
€ 747,70 € 1 192,00 € 1 011,10 € 29 879,84
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Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Bauskas novada administrācija” videonovērošanas projektēšanai
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 13.jūlijā ir noslēdzies iepirkums par
videonovērošanas projektēšanu Bauskas pilsētā. Ņemot vērā iepirkuma rezultātu,
videonovērosanas projektēšanas veikšanai nepieciešams finansējums 24 805 euro.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 12. punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” papildu
finansējumu 24 805 euro no Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta rezerves
fonda Bauskas pilsētas videonovērošanas projektēšanai.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Bauskas novada administrācija” iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par humānās palīdzības sniegšanu projekta „Pašvaldību palīdzība Ukrainai”
ietvaros
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 26.jūnijā saņemta Latvijas Pašvaldību savienības
(turpmāk– LPS) vēstule „Par pašvaldību palīdzību Ukrainai”. LPS ir vienojusies ar Latvijas
Sarkano Krustu par sadarbību humānās palīdzības sniegšanā Čerņigovas apgabala kara hospitālim
un ārstniecības iestādēm.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, ievērojot Ukrainas reģionālo un
vietējo pašvaldību savienības Latvijas Pašvaldību savienībai 2015.gada 12.maija vēstulē izteikto
lūgumu palīdzēt ar materiāli tehnisko nodrošinājumu Čerņigovas apgabala kara hospitālim un
ārstniecības iestādēm, Latvijas Pašvaldību savienības aicinājumu „Par pašvaldību palīdzību
Ukrainai”, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu 2000 EUR (divi tūkstoši euro) no Bauskas novada pašvaldības
budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts” humānās
palīdzības sniegšanai Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības
iestādēm, pārskaitot tos uz biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” ziedojumu kontu.
2. Pilnvarot Latvijas Pašvaldību savienību tās priekšsēža Andra Jaunsleiņa personā noslēgt
humānās palīdzības sniegšanas līgumu ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts”.
3. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai
piešķīrumu no līdzekļu atlikuma gada beigās iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par noteikumu „Reprezentācijas izdevumu plānošanas, uzskaites un
norakstīšanas kārtība” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.2 „Reprezentācijas izdevumu plānošanas, uzskaites un
norakstīšanas kārtību”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.augustā.
Pielikumā: Noteikumi Nr.2 „Reprezentācijas izdevumu plānošanas, uzskaites un norakstīšanas
kārtība” ar pielikumiem uz 4 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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NOTEIKUMI
Bauskā
2015.gada 30.jūlijā

Nr.2

Reprezentācijas izdevumu plānošanas, uzskaites un norakstīšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās
daļas 2.punktu
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība un tās pakļautībā esošās
iestādes un struktūrvienības (turpmāk - iestādes) plāno līdzekļus reprezentācijas izdevumiem,
veic to uzskaiti un norakstīšanu.
2. Noteikumu mērķis ir sekmēt racionālu pašvaldības līdzekļu izlietojumu.
3. Reprezentācijas izdevumi ir:
3.1.
iestāžu izdevumi to prestiža veidošanai un uzturēšanai sabiedrībā pieņemto
standartu līmenī, tie ietver izdevumus publisku konferenču, lietišķu tikšanos, semināru,
iestāžu jubileju u.c. pasākumu organizēšanai un izdevumi ar to saistīto maltīšu, kafijas
paužu rīkošanai, kas paredzēti pašvaldības viesiem, partneriem, klientiem u.c.
3.2.
iestāžu izdevumi delegāciju un atsevišķu personu uzņemšanai un amatpersonu
vizītēm, ieskaitot visus uzņemšanas, izmitināšanas, viesnīcu pakalpojumu un telpu nomu,
transporta pakalpojumu izdevumus, ja viesi tiek uzaicināti par iestādes līdzekļiem;
3.3.
iestāžu izdevumi ar reprezentāciju saistītu priekšmetu iegādei un izgatavošanai –
izdevumi grāmatu, ziedu, telpu un galda noformēšanas priekšmetu iegādei, ar
reprezentāciju saistītu priekšmetu izgatavošanai, kafijas paužu rīkošanai.
Uz reprezentācijas izdevumiem var tikt attiecinātas izdevumu summas dažādu priekšmetu
izgatavošanai un iegādei, kas satur Bauskas novada ģerboni, logo vai citu raksturīgu
informāciju (pildspalvas, kalendāri, T-krekli, krūzes u.c.).
4. Par reprezentācijas izdevumiem nav uzskatāmi:
4.1.
iestāžu izdevumi, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai (piemēram, telpu
un teritoriju uzkopšana u.c.);
4.2.
iestāžu izdevumi, kuru rezultātā tiešu labumu gūst darbinieki (ja attiecīgos
izdevumus ir iespējams personificēt, tos apliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli normatīvo
aktu noteiktā kārtībā).
5. Iestādē „Bauskas novada administrācija” par reprezentācijas izdevumu uzskaiti un
norakstīšanu atbildīga ir Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa, iestādēs – iestādes vadītājs
vai ar iestādes vadītāja rīkojumu noteikta persona.
6. Reprezentācijas izdevumu plānošana, uzskaite un norakstīšana notiek šādā kārtībā:
6.1.
par reprezentācijas izdevumu izlietojumu atbildīgā persona sagatavo
reprezentācijas izdevumu tāmi (1.pielikums), kurā norāda nepieciešamo preču vai
pakalpojumu nosaukumu, daudzumu un reprezentācijas priekšmetu izmantošanas mērķi;
6.2.
reprezentācijas izdevumu tāme tiek sagatavota katram atsevišķam pasākumam;

6.3.
reprezentācijas izdevumu tāmi apstiprina iestādes vadītājs; tāmi precizē, ja tas ir
nepieciešams vai, ja izdevumi pārsniedz plānotos;
6.4.
reprezentācijas izdevumu uzskaiti veic, sastādot attiecīgu aktu (2.pielikums)
katram atsevišķam pasākumam atbilstoši apstiprinātām tāmēm. Aktam pievieno
attaisnojuma dokumentus, kas pamato uzskaitītos izdevumus (preču pavadzīmes, čeki,
kvītis u.c.) un norāda:
6.4.1. pasākuma rīkošanas datumu;
6.4.2. pasākuma rīkošanas vietu;
6.4.3. pasākuma rīkošanas mērķi;
6.4.4. dalībnieku sarakstu;
6.4.5. materiālu, preču (no attaisnojuma dokumentiem) izlietojumu.
7. Gadījumos, kad tiek paredzēta reprezentācijas priekšmetu iegāde nākotnes pasākumiem, to
norakstīšanai piemērojama noteikumos atrunātā kārtība un sagatavojami dokumenti atbilstoši
šo noteikumu pielikumiem.
8. Reprezentācijas izdevumu finanšu uzskaiti veic atbilstoši izdevumu tāmēm un attiecina uz
reprezentācijas izdevumiem (EKK 2231 „Administratīvie izdevumi un sabiedriskās
attiecības”, EKK 2314 „Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības
nodrošināšanai”).
9. Reprezentācijas līdzekļu iegādi veic publisko iepirkumu reglamentējošos normatīvos aktos
noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs
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1.pielikums
APSTIPRINU
_________________________
20…..gada ……………………

Reprezentācijas izdevumu tāme
_____________________________________20___. gada ____.______________ organizē
(iestādes, struktūrvienības nosaukums)
_________________________________________________________________________
(pasākuma apraksts- mērķis, vieta, plānotais dalībnieku skaits)
Pasākuma programmā:
1._______________________
2._______________________
Pasākuma organizēšanai plānots iegādāties:
Nr.p.k. Preces vai pakalpojuma
Vienību
nosaukums
skaits

Vienības
izmaksas euro

Kopā
Tāmi sagatavoja: ___________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)
Datums:
Saskaņots:_______________________________________________
(Vārds, uzvārds, paraksts)
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Kopā plānotā
summa euro

2.pielikums
APSTIPRINU
_________________________
20…..gada ……………………
Akts par reprezentācijas izdevumu norakstīšanu
(pasākuma nosaukums)
20….gada …………

Nr.

Komisijas priekšsēdētājs
Komisijas locekļi
Atbildīgā persona
Pasākuma nosaukums, datums, vieta, mērķis, dalībnieku skaits (tai skaitā no rīkotāju puses, no
viesu puses)
Pasākuma organizēšanai izlietotas un tiek norakstītas šādas materiālās vērtības:
Nr.p.k. Izdevumu saturs
Attaisnojuma
Mērvienība Daudzums
dokuments (Nr.
un datums)

Kopā

Komisija
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Kopējā
summa euro

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
2015.gada 30.jūlijā

prot.Nr.16, 25.p.

Par noteikumu „Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un
izcenojumu apstiprināšanas kārtība” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.3 „Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un
izcenojumu apstiprināšanas kārtība”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.augustā.
Pielikumā: noteikumi Nr.3 „Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un
izcenojumu apstiprināšanas kārtība” ar pielikumu uz 3 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

NOTEIKUMI
Bauskā
2015.gada 30.jūlijā

Nr.3

Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu
apstiprināšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:
1.1. kārtību, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību (turpmāk- iestādes) sniegtajiem maksas pakalpojumiem un ar šo
pakalpojumu sniegšanu saistītiem izdevumiem;
1.2. pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un
izcenojumu apstiprināšanas kārtību.
II. Ieņēmumu un izdevumu plānošana un uzskaite
2. Iestādes ieņēmumu apjomu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem plāno kārtējam budžeta
gadam, ievērojot katram maksas pakalpojuma veidam apstiprināto cenu (ar pievienotās
vērtības nodokli, ja tāds tiek piemērots) un prognozēto sniegto maksas pakalpojumu apjomu.
3. Plānotie ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem tiek atspoguļoti iestādes budžeta
ieņēmumu daļā.
4. Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem tiek ieskaitīti attiecīgās iestādes
pamatbudžeta kontā, un tie tiek izlietoti izdevumu finansēšanai atbilstoši kārtējā gada
pašvaldības apstiprinātajam budžetam.
III. Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika
5. Maksas pakalpojuma izcenojumu nosaka saskaņā ar plānotām izmaksām, kuras paredz
izlietot, lai sniegtu attiecīgo maksas pakalpojumu.
6. Iestāde katram maksas pakalpojuma veidam izstrādā konkrētā maksas pakalpojuma
izcenojuma aprēķinu šo noteikumu pielikumā noteiktajā kārtībā.
7. Maksas pakalpojuma izcenojums ietver visas izmaksas, kas var rasties, sniedzot maksas
pakalpojumu, un to aprēķina, izmantojot šādu formulu :
Imp= (Tizm+nizm)/Vsk, kur
I mp- viena sniegtā maksas pakalpojuma veida vienas vienības izcenojums;

Tizm- tiešās izmaksas jeb izmaksas, kas tieši attiecināmas uz maksas pakalpojuma
sniegšanu. Šīs izmaksas ietver maksas pakalpojuma sniegšanai izlietoto materiālu un
pakalpojumu iegādes izmaksas un tiešos izdevumus darba samaksai, kā arī ar šo samaksu
saistītās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
Nizm- netiešās izmaksas jeb izmaksas, kas netieši saistītas ar attiecīgā maksas pakalpojuma
sniegšanu, administrācijas vai citu darbinieku darba samaksa un ar šo samaksu saistītās
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pamatlīdzekļu remonta un
ekspluatācijas izdevumi, nolietojums, mazvērtīgā inventāra iegādes izmaksas, telpu
uzturēšanas izdevumi (apkure, apgaismojums, ūdens, atkritumu savākšana), nomas maksa
un apdrošināšanas maksājumi, palīgmateriāli un citi ar attiecīgā maksas pakalpojumu
sniegšanu netieši saistīti izdevumi;
Vsk- plānotais maksas pakalpojuma vienību skaits noteiktā laika posmā (parasti – viens
gads).
8. Kritērijus izmaksu klasificēšanai tiešajās un netiešajās izmaksās nosaka iestāde,
pamatojoties uz maksas pakalpojuma un tā sniegšanas specifiku.
9. Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinā iekļautās izmaksas klasificē saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām, norādot izdevumu klasifikācijas kodu (četras zīmes).
10. Aprēķinot maksas pakalpojumu izcenojumus, tajos var paredzēt atvieglojumus attiecīgām
mērķa grupām (piemēram, bērni, daudzbērnu ģimenes, pensionāri u.c.), lai nodrošinātu maksas
pakalpojuma pieejamību.
11. Maksas pakalpojumu izcenojumu summu aprēķinā norāda euro un centos.
IV. Maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanas kārtība
12. Attiecīgās iestādes vadītājs sagatavo lēmumprojektu par maksas pakalpojumu cenrādi un
iesniedz maksas pakalpojuma aprēķinu apstiprināšanai pašvaldības domei.
13. Grozījumus maksas pakalpojumu izcenojumā var izdarīt šādos gadījumos:
13.1.
mainījušies apstākļi, kas ietekmē iestādes sniegtā maksas pakalpojuma
nodrošinājuma iespējamību (tiešie vai netiešie izdevumi);
13.2.
mainījies sniegto plānoto maksas pakalpojumu vienību skaits noteiktā laika posmā,
kas būtiski ietekmē vienas vienības sniegšanas izmaksas.
14. Maksas pakalpojuma izcenojumu grozījumus apstiprina pašvaldības dome.
V.

Noslēguma jautājums

15. Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas
kārtība jāpiemēro, nosakot maksas pakalpojuma izcenojumu jebkuram jaunam iestādes
maksas pakalpojumam.
Domes priekšsēdētājs
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Pielikums
Bauskas novada domes 2015.gada 30.jūlija
noteikumiem Nr.3
Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins
Iestāde, struktūrvienība
_____________________________________________________________________
Maksas pakalpojuma veids _______________________________________________
Laika posms ____________________________________________________________
Izdevumu
klasifikācijas
kods
1

Rādītājs
(materiāla/
nosaukums, atlīdzība
izmaksu veidi)
2
Tiešās izmaksas

izejvielas Izmaksu apmērs noteiktā
un citi laika posmā viena maksas
pakalpojuma
veida
nodrošināšanai
3

Tiešās izmaksas kopā
Netiešās izmaksas
Netiešās izmaksas kopā
Pakalpojuma izmaksas kopā
Maksas pakalpojuma vienību skaits
noteiktā laikposmā (gab.)
Maksas pakalpojuma izcenojums
euro
Prognozētie ieņēmumi gadā

Aprēķinu sastādīja

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Iestādes/struktūrvienības vadītājs

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)
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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
2015.gada 30.jūlijā

prot.Nr.16, 26.p.

Par grozījumiem 2014.gada 27.februāra lēmumā „Par aizņēmumu projekta
„Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana” īstenošanai”
Bauskas novada dome 2014.gada 27.februārī pieņēma lēmumu „Par aizņēmumu projekta
„Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”
īstenošanai”.
2013.gada 12.decembrī tika izsludināts atklāts konkurss ID Nr.BNA 2013/109 „Būvdarbu
veikšana Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēku energoefektivitātes
paaugstināšanas rekonstrukcijas projektā”.
Atklāta konkursa rezultātā līguma slēgšanas tiesības būvniecības darbu veikšanai tika
piešķirtas SIA „STARBAG”. Lai nodrošinātu finansējumu būvniecības darbu veikšanai,
autoruzraudzībai un būvuzraudzībai 2014.gada 15.maijā ar Valsts kasi tika noslēgts aizdevuma
līgums Nr. A2/1/14/296 par summu 1 106 883 EUR.
Ņemot vērā to, ka būvuzņēmējs neievēroja līgumā noteiktos darbu izpildes termiņus,
2015.gada 11.martā līgums ar to tika vienpusēji izbeigts.
Līdz 2015.gada 25.maijam projekta apguves kopējās izmaksas – 743 156,25 EUR.
Lai pabeigtu projekta „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu, 2015.gada 30.aprīlī Bauskas novada domes
Iepirkuma komisija uzsāka sarunu procedūru „Būvdarbu pabeigšana Bauskas Valsts ģimnāzijas
un Bauskas sākumskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas rekonstrukcijas projektā” ID Nr.
BNA 2015/021, SIA „Kvintets M” tika nosūtīts uzaicinājums iesniegt finanšu piedāvājumu.
Ņemot vērā SIA „Kvintets M” iesniegto finanšu piedāvājumu, lai nodrošinātu finansējumu
projekta pabeigšanai, 2015.gada 28.maija domes sēdē tika pieņemts lēmums „Par grozījumiem
2014.gada 27.februāra lēmumā „Par aizņēmumu projekta „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas
sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai”. 2015.gada 5.jūnijā SIA
„STARBAG” iesniedza iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojā par Bauskas novada
administrācijas rīkoto sarunu procedūru. 2015.gada 13.jūlijā no Iepirkumu uzraudzības biroja ir
saņemts 2015.gada 6.jūlija IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmums, ar kuru komisija
aizliedza slēgt iepirkuma līgumu sarunu procedūrā „Būvdarbu pabeigšana Bauskas Valsts
ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas rekonstrukcijas
projektā” ID Nr. BNA 2015/021.
Lai pabeigtu būvdarbus un nodrošinātu Bauskas Valsts ģimnāzijas kvalitatīvu pamatfunkciju
īstenošanu, lai uz mācību gada sākumu (1.septembri) tiktu pabeigta pēc iespējas lielāka daļa
nepabeigto būvdarbu un atrisinātu radušos ārkārtas situāciju, Bauskas novada domes Iepirkuma
komisija 2014.gada 14.jūlija sēdē pieņēma lēmumu, piemērojot sarunu procedūru. Atbilstoši
Publisko iepirkuma likuma 63.panta pirmās daļas 3.punktam tika apstiprināta sarunu procedūras
„Būvdarbu pabeigšana Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēku
energoefektivitātes paaugstināšanas rekonstrukcijas projektā” ID Nr. BNA 2015/049 tāme un SIA
„Kvintets M” nosūtīts uzaicinājums iesniegt finanšu piedāvājumu.

Sarunu procedūras „Būvdarbu pabeigšana Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas
sākumskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas rekonstrukcijas projektā” ID Nr.BNA
2015/049 rezultātā ir izraudzīts būvdarbu veicējs SIA „Kvintets M”, kura piedāvātā līgumcena ir
488 125,88 EUR, kā rezultātā kopējās projekta izmaksas pieaug par 134 998,74 EUR un ir
1 244 753,90 EUR.
Lai pabeigtu projekta „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 19.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam”
14.panta trešo daļu, kas ļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa saistības investīciju veikšanai
izglītības iestādēs, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 15.punktu, lai nodrošinātu projekta īstenošanai
nepieciešamo finansējumu, Bauskas novada dome nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumā „Par aizņēmumu projekta „Bauskas
Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai”
šādus grozījumus:
1. Aizstāt 1.punktā skaitli un vārdus „1 125 848 EUR (viens miljons viens simts divdesmit pieci
tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi euro) ar skaitli un vārdiem „1 241 882,05 EUR” (viens
miljons divi simti četrdesmit viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit divi euro, 5 centi).
2. Aizstāt 1.1.apakšpunktā skaitli „1 000 000” ar skaitli „641 195,79”.
3. Aizstāt 1.2.apakšpunktā skaitli „125 848” ar skaitli „600 686,26”.
4. Atcelt Bauskas novada domes 2015.gada 28.maija lēmumu „Par grozījumiem 2014.gada
27.februāra lēmumā „Par aizņēmumu projekta „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas
sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai”.
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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.februārī

prot.Nr.3, 12.p.

Par aizņēmumu projekta „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas
sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai
(Grozījumi 30.07.2015.)
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde „Bauskas Valsts ģimnāzija” un
pamatizglītības iestāde „Bauskas sākumskola” ir sagatavojusi projektu „Bauskas Valsts
ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, lai uzlabotu
energoefektivitāti Bauskas Valsts ģimnāzijā un Bauskas sākumskolā, kā arī samazinātu siltuma
un elektroenerģijas patēriņu.
Bauskas novada dome 2013.gada 30.maijā pieņēma lēmumu „Par projekta „Bauskas Valsts
ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.
2013.gada 12.decembrī tika izsludināts iepirkums Nr.BNA 2013/109 „Būvdarbu veikšana
Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas
rekonstrukcijas projektā”.
Lai 2014.gadā uzsāktu realizēt projektu „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas
sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budžetu
2014.gadam” 14.panta trešo daļu, kas ļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa saistības investīciju
veikšanai izglītības iestādēs, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 15.punktu, lai nodrošinātu
projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut ņemt
aizņēmumu Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi vai citā kredītiestādē ar
pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi projekta „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas
sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” realizēšanai līdz EUR 1 241 882,05
EUR (viens miljons divi simti četrdesmit viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit divi euro, 5
centi), tai skaitā:
1.1. 2014.gadā 641 195,79 EUR;
1.2. 2015.gadā 600 686,26 EUR.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 30 (trīsdesmit) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2016.gadā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs
(Paraksts)
R.Ābelnieks
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Par Nacionālo bruņoto spēku komandiera iesniegumu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 16.jūlijā saņemts Nacionālo bruņoto spēku
komandiera iesniegums, kurā izteikts lūgums rast iespēju nodrošināt Bauskas novada pašvaldībā
dzīvojošos zemessargus ar transportu braucienam uz pasākumu „Latviešu strēlniekiem 100”, kas
notiks Rīgā š.g. 1.augustā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 42.panta pirmo daļu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt Bauskas novada pašvaldībā dzīvojošo zemessargu dalību pasākumā „Latviešu
strēlniekiem 100” samaksājot transporta izdevumus 170 euro apmērā braucienam uz Rīgu
š.g. 1.augustā.
2. Finansējumu piešķirt no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” finanšu līdzekļiem.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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
2015.gada 30.jūlijā

prot.Nr.16, 28.p.

Par papildu finansējumu izglītības iestādēm
Pamatojoties uz Dziesmu un deju svētku likuma 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 5.punktu un ievērojot 2013.gada 28.novembra nolikumu Nr.5 „Bauskas
novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”, par ieguldīto darbu, lai
nodrošinātu Bauskas novada kolektīvu sekmīgu piedalīšanos XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkos, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt papildu līdzekļus 5493 EUR (pieci tūkstoši četri simti deviņdesmit trīs euro)
no Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta rezerves fonda naudas balvām un
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Bauskas novada
izglītības iestāžu kolektīvu vadītājiem un pavadošajiem pedagogiem šādām izglītības
iestādēm:
1.1. Bauskas 2.vidusskolai
630 EUR;
1.2. Bauskas Valsts ģimnāzijai
1452 EUR;
1.3. Bauskas sākumskolai
1446 EUR;
1.4. Bauskas pilsētas pamatskolai
1298 EUR;
1.5. Vecsaules pamatskolai
667 EUR.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaļai piešķīrumu no rezerves fonda iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
4060 002 0103 daļas Gailīšu pagastā nodošanu iznomāšanai
Bauskas novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā atrodas nekustamais īpašums
„2.iec.meh.darbn.garāžas 27; 28; 29”, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4060 002 0103,
kas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.100000430068 pieder Gailīšu pagasta padomei. Minētais īpašums sastāv no trīs
telpu grupām un telpu grupa 4060 002 0103 001, garāžu boksi ar kopējo platību 137,1 m2, vairākus
gadus netiek izmantota pašvaldības vajadzībām vai iznomāta, kas būtiski pasliktina šī īpašuma
tehnisko stāvokli. Lai nodrošinātu šī īpašuma turpmāku uzturēšanu un novērstu tā vērtības
samazināšanos, to nepieciešams uz laiku iznomāt.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem”, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot iznomāšanai nekustamā īpašuma „2.iec.meh.darbn.garāžas 27; 28; 29”, kadastra Nr.
4060 002 0103, daļu Gailīšu pagastā, kas sastāv no telpu grupas, būves kadastra apzīmējums
4060 002 0103 001, ar kopējo platību 137,1 m2 un tai piekrītošas zemes 350 m2 platībā.
2. Noteikt, ka nomas līgums tiek noslēgts uz pieciem gadiem.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un
iznomāšanas komisijai veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības nomnieka noskaidrošanai.
Domes priekšsēdētājs
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā
„Par ūdenssaimniecību sabiedrisko pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
Bauskas novada pašvaldības pārvaldēs”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas pirmo punktu viena no
pašvaldību autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tajā
skaitā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas
dzīvojamais fonds.
Bauskas novada Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā tika īstenots projekts
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā”
un apdzīvotās vietās Liellauki, Ārce, Upmaļi 1 un 2 izbūvēti jauni ūdensvadi, izstrādātas
atdzelžošanas-filtrēšanas iekārtas, kā arī izbūvētas kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
Ārce un Liellauki.
Bauskas novada Codes pagasta Guntu ciemā tika realizēts projekts „Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada Codes pagasta Guntu ciemā”, Jauncodes ciemā tika īstenots projekts
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes pagasta Jauncodes ciemā”.
Bauskas novada Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā tika realizēts projekts „Bauskas
novada Vecsaules pagasta Ozolaines ciema ūdenssaimniecības attīstība”, Vecsaules ciemā tika
īstenots projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta
Vecsaules ciemā”.
Likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 21.pantā ietverts regulējums attiecībā
uz tarifu atklātumu. Minētā panta piektā daļa noteic, ka regulatora apstiprinātie tarifi stājas spēkā
ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas. Attiecībā uz pašvaldības domes apstiprināto
tarifu spēkā stāšanos normatīvajos aktos nav regulējums, līdz ar to konkrētajā gadījumā
piemērojama analoģija un nosakāms, ka jaunie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā
pēc to publicēšanas.
Ievērojot iepriekš minēto, lai nodrošinātu minēto pagastu pārvalžu komunālās
saimniecības ieņēmumu atbilstību izdevumiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta c) apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmuma „Par ūdenssaimniecību
sabiedrisko pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Bauskas novada pašvaldības pārvaldēs”
1.pielikumu „Ūdenssaimniecību sabiedrisko pakalpojumu tarifi Bauskas novada pašvaldības
pagastu pārvaldēs” jaunā redakcijā.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc tarifu publicēšanas Bauskas novada
pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
Pielikumā: Ūdenssaimniecību sabiedrisko pakalpojumu tarifi Bauskas novada pašvaldības
pagastu pārvaldēs uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2015.gada 30.jūlijā
(prot. Nr.16, 30.p.)
1.pielikums

Ūdenssaimniecību sabiedrisko pakalpojumu tarifi
Bauskas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs

Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pagasts
(ūdenssaimniecības
sistēma(-as))

Brunavas pagasts
Ceraukstes pagasts
Codes pagasts
(Elektriķi, Spiģi, Munči)
Codes pagasts
(Gravas, Guntas)
Codes pagasts
(Dreņģerkalns, Code – centrs)
Dāviņu pagasts
Gailīšu pagasts
Mežotnes pagasts
Vecsaules pagasts
(izņemot Ozolaini, Vecsauli)
Vecsaules pagasts
(Ozolaine, Vecsaule)

Domes priekšsēdētājs

Pakalpojuma tarifs (EUR/m3
(bez pievienotās vērtības nodokļa)
Ūdensapgāde

Kanalizācijas novadīšana

0,77
0,63
0,74

1,17
0,64
1,00

0,81

-

0,81

1,00

0,46
0,77
0,55
0,54

0,44
0,85
0,98
0,74

0,70

0,82
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Par dienesta dzīvojamās telpas Pilskalna ielā X, Bauskā īres līguma
pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts K.K. iesniegums ar lūgumu pagarināt dienesta
dzīvokļa Pilskalna ielā X, Bauskā īres līguma termiņu. Iesniegums saņemts Bauskas novada
pašvaldībā 2015.gada 16.jūnijā. Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas pilsētas pamatskola” 25.06.2015.izziņa Nr.1-15.3-47 „Par K.K. darba attiecībām”.
Izskatot K.K. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja,
ka K.K. īrē dienesta dzīvokli Pilskalna ielā X, Bauskā. Dzīvojamās telpas Pilskalna ielā X,
Bauskā īres līguma termiņš beigsies 2015.gada 31.augustā.
Dzīvojamās telpas Pilskalna ielā X, Bauskā īres līguma 3.2.punktā ietvertas īrnieka tiesības
pēc īres līguma termiņa izbeigšanās prasīt (rakstiski) līguma atjaunošanu.
K.K. turpina darba attiecības ar Bauskas pilsētas pamatskolu.
Īrniecei K.K. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 26.panta piekto daļu, kas nosaka, ja darba
attiecības vai mācības turpinās, valsts vai pašvaldības dienesta dzīvokļa īrniekam pēc dienesta
dzīvokļa īres līguma termiņa izbeigšanās ir pirmtiesības uz dienesta dzīvokļa īres līguma
pagarināšanu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Pagarināt dienesta dzīvojamās telpas Pilskalna ielā X, Bauskā īres līguma termiņu ar K.K.,
personas kods X, uz darba attiecību laiku līdz 2016.gada 31.augustam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena mēneša
laikā veikt grozījumus 08.09.2014. noslēgtajā dienesta dzīvojamās telpas Pilskalna ielā X,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
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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Par dzīvojamās telpas Dārza ielā X, Bauskā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts U.Z., dzīvesvietas adrese: Dārza iela X, Bauskā,
Bauskas nov. iesniegums, kurā viņš lūdz atjaunot dzīvojamās telpas Dārza ielā X, Bauskā, Bauskas
nov. īres līgumu. Iesniegumam U.Z. pievienojis Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības
SIA „VIDES SERVISS” 10.06.2015.izziņu Nr.1-15/35 „Par īres dzīvokļa Dārza ielā X, Bauskā
maksājumiem”.
Izskatot U.Z. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja,
ka U.Z. ģimene īrē dzīvokli Dārza ielā X, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas Dārza ielā X,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2015.gada 30.jūnijam.
Dzīvojamās telpas Dārza ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.apakšpunktā
ietvertas īrnieka tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu 30 (trīsdesmit) dienas pirms
īres līguma termiņa izbeigšanās.
Īrniekam U.Z. nav īres un maksas par pakalpojumiem, 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, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot dzīvokļa Dārza ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar U.Z.,
personas kods X, līdz 2018.gada 31. jūlijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus 13.12.2010. noslēgtajā dzīvojamās telpas Dārza ielā X,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs
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Par sociālā dzīvokļa „Virsaiši”-X, Codes pagastā
īres līguma atjaunošanu
2013.gada 29.novembrī ar I.Ķ. tika noslēgts sociālā dzīvokļa „Virsaiši”-X, Codē, Codes
pagastā, Bauskas nov. īres līgums. 2015.gada 29.jūnijā saņemts I.Ķ. iesniegums ar lūgumu
pagarināt sociālā dzīvokļa „Virsaiši”-X, Code, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu.
I.Ķ. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus Bauskas novada dome konstatēja, ka I.Ķ.
ar ģimeni īrē sociālo dzīvokli „Virsaiši”-X, Code, Codes pagastā, Bauskas nov. Sociālā dzīvokļa
īres līguma termiņš beidzies 2015. gada 31.maijā.
I.Ķ. ģimenei piešķirts trūcīgās statuss līdz 2015.gada 30.novembrim.
Īrniekam I.Ķ. īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, parāds ir 417,21 EUR.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, kas nosaka, ka 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, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa „Virsaiši”-X, Code, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu
ar I.Ķ., personas kods X, līdz 2015.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītājai D.Šķiliņai:
2.1. sociālā dzīvokļa „Virsaiši”-X, Code, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu ar
I.Ķ. noformēt ar rakstisku papildu vienošanos pie spēkā esošā īres līguma;
2.2. noslēgt ar I.Ķ. vienošanos par īres un maksas, kas saistīta ar dzīvojamās telpas lietošanu,
parāda atmaksu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs
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Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts M.P., dzīvesvietas adrese: Rīgas ielā X, Bauskā,
Bauskas nov. iesniegums, kurā viņa lūdz atjaunot dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas
nov. īres līgumu. Iesniegumam M.P. pievienojusi Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības
SIA „VIDES SERVISS” 15.06.2015.izziņu Nr.1-15/36 „Par īres dzīvokļa Rīgas ielā X, Bauskā
maksājumiem”.
Izskatot M.P. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja,
ka M.P. ģimene īrē dzīvokli Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas Rīgas ielā X,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2015.gada 30.jūnijam.
Dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.apakšpunktā
ietvertas īrnieka tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu 30 (trīsdesmit) dienas pirms
īres līguma termiņa izbeigšanās.
Īrniecei M.P. nav īres un komunālo maksājumu 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, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot dzīvokļa Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar M.P.,
personas kods X, līdz 2018.gada 31. jūlijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus 11.10.2011. noslēgtajā dzīvojamās telpas Rīgas ielā X,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
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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Par dzīvojamās telpas Bērzu ielā X, Mežotnes pagastā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 29.jūnijā saņemts G.S., uzturēšanās vieta: Slimnīcas
iela 4, Bauska, Bauskas nov., iesniegums, kurā viņš lūdz izīrēt dzīvojamo telpu sociālajā dzīvoklī,
jo vairs nav nepieciešams sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums vispārēja tipa pansionātā
„Derpele”, spēj sevi aprūpēt un brīvi pārvietoties.
Izskatot G.S. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””
struktūrvienības Slimnīcas ielā 4, Bauskā vadītājas D.Liepiņas iesniegums apliecina, ka 2015.gada
13.aprīlī (atbilstoši 03.06.2003 MK noteikumiem Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu
sniedzējiem” 2.13.p.). atkārtoti veikts klienta G.S. izvērtējums un secināts, ka personai aprūpe
institūcijā nav nepieciešama. G.S. spējas sevi apkopt un higiēnas nodrošināšanā ir pilnībā
atjaunotas, viņš var veikt ikdienas sadzīves darbības, brīvi pārvietojas teritorijā, pa kāpnēm,
pilsētas ielās, spēj rīkoties ar naudas līdzekļiem, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību –
sociālās rehabilitācijas procesa ietvaros atjaunojis patstāvīgās iemaņas un prasmes. Vispārējais
fiziskais stāvoklis labs. G.S. spēj sagādāt sev pārtiku, rūpēties par mājokli, nokārtot dokumentus
valsts un pašvaldības iestādēs, apmeklēt kultūras pasākumus un vietas- integrēts sabiedrībā.
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 28.panta otro daļu, vadītāja
konstatēja, ka klientam G.S. sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums institūcijā nav
nepieciešams, to var nomainīt ar pakalpojumu dzīvesvietā.
Iepriekšējā dzīvesvietā „X”, Vecsaules pag., Bauskas nov. G.S. iemitināties nevar, jo
nekustamā īpašuma īpašnieks nepiekrīt.
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 28.panta trešo daļu,
kas paredz, ka šā panta otrajā daļā minētajos gadījumos lēmumu par pakalpojuma sniegšanas
pārtraukšanu pieņem attiecīgās institūcijas vadītājs, informējot par to pašvaldību, kuras
administratīvajā teritorijā persona dzīvojusi pirms iestāšanās institūcijā. Ja nav noskaidrojama
administratīvā teritorija, kurā persona dzīvojusi pirms iestāšanās institūcijā, tiek informēta
pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā ir personas pēdējā konstatējamā atrašanās vieta.
Pašvaldībai ir pienākums nodrošināt attiecīgajai personai izmitināšanu, ja šai personai nav
iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā, un ievērojot
Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 16.07.2015. sēdes lēmumu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Izīrēt G.S., personas kods X, ģimenē 1 persona, dzīvojamo telpu Nr.X (pēc dzīvokļa plāna
telpu eksplikācijas) sociālajā dzīvoklī „Selekcija 21”-X, Mežotnē, Mežotnes pag., Bauskas
nov., telpu platība 7,59 m2 un koplietošanā palīgtelpas 24,9 m2 (pēc dzīvokļa plāna telpu
eksplikācijas Nr. 2; 7; 8; 9; 10).
2. Sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2015.gada 31.decembrim.

3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” vadītājam
mēneša laikā noslēgt sociālās dzīvojamās telpas „Selekcija 21”-X, Mežotnē, Mežotnes
pag., Bauskas nov. īres līgumu ar G.S.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par nedzīvojamās telpas Katoļu ielā 3, Bauskā nodošanu bezatlīdzības
lietošanā biedrībai „Apvienība JUMS”
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 25.jūnijā saņemts biedrības „Apvienība JUMS”
(turpmāk – biedrība) iesniegums, kurā izteikts lūgums biedrības darbības nodrošināšanai un
aktivitāšu īstenošanai piešķirt pašvaldības telpas.
Biedrība iesniegumā informē, ka tā dibināta 2013.gadā un tās galvenie mērķi ir:
strādāt sabiedrības labā, veicinot ilgtspējīgas un pozitīvas sabiedrības veidošanos; veicināt
sabiedrības interesi un izpratni par sabiedrisko procesu un dažādu iedzīvotāju grupu, īpaši
jauniešu, aktualitātēm, problēmām un to risināšanas iespējām; īstenot iniciatīvas, kas veicina
sabiedrības, īpaši jauniešu, kompetenču pilnveidošanu, iesaistot neformālās izglītības un
mūžizglītības procesos un programmās; veicināt iedzīvotāju grupu, īpaši jauniešu, līdzdalību
sabiedrībai nozīmīgos procesos. Biedrība sevi pierādījusi, ne tikai sadarbībā ar pašvaldības
iestādēm, organizējot pasākumus jauniešu auditorijai, bet arī, īstenojot dažādas bezpeļņas
sabiedriskās aktivitātes, apmācības un realizējot projektus sabiedrības labklājības uzlabošanai.
Biedrība sadarbojas ar Jaunatnes starptautisko projektu aģentūru – no 2015.gada aprīļa kā oficiāls
Eurodesk (Eiropas jaunatnes informācijas tīkls) reģionālais koordinators, sniedzot jauniešiem
informāciju un konsultācijas par jauniešu iespējām Latvijā un Eiropā, organizējot informatīvos
pasākumus un iesaistot Bauskas novada jauniešus Eiropas mēroga aktivitātēs. No 2014.gada
biedrība sadarbojas ar ASV vēstniecību Latvijā gan projektu izstrādē, gan īstenošanā (2014.gada
oktobrī biedrība organizēja ASV vēstniecības karjeras izaugsmes semināru Bauskas novada
jauniešiem). Biedrība ar Bauskas novada domes 2015.gada 26.marta lēmumu apstiprināta kā
Bauskas novada pašvaldības stratēģiskais partneris Jauniešu garantijas projektā „PROTI un
DARI”, kura mērķis ir motivēt, profilēt un aktivizēt jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri
nemācās, nestrādā, neapgūst arodu. Biedrība 2015.gada 9.jūnijā ir ieguvusi sabiedriskā labuma
organizācijas statusu izglītības veicināšanas un pilsoniskās sabiedrības attīstības jomās (Valsts
ieņēmumu dienesta 2015.gada 9.jūnija lēmums Nr.8.5-9L-23755).
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta
otrās daļas 41.punkts noteic, ka atvasināta publiska persona savu mantu var nodot bezatlīdzības
lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. Savukārt, šā likuma 5.panta piektā daļa noteic, ka
lēmumu par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem
atvasinātas publiskas personas orgāns un mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma
organizācijai nodod uz laiku, kamēr attiecīgajai biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas
statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem.
Bauskas novada pašvaldība biedrībai piedāvājusi nedzīvojamo telpu 32,5 m² platībā Katoļu
ielā 3, Bauskā. Biedrība šim piedāvājumam piekritusi.
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 41.punktu, 5.panta trešo, ceturto, piekto un sesto daļu,
Bauskas novada dome nolemj:

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Apvienība JUMS” (reģistrācijas Nr.40008218163)
nedzīvojamo telpu Katoļu ielā 3, Bauskā 32,5 m² platībā uz laiku līdz 2020.gada 31.jūlijam ar
telpu izmantošanas mērķi – biedrības darbības nodrošināšana un aktivitāšu īstenošana.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” noslēgt ar
biedrību „Apvienība JUMS” nedzīvojamo telpu bezatlīdzības lietošanas līgumu atbilstoši šā
lēmuma 1.punktam, iekļaujot tajā nosacījumu, ka līgums izbeidzams gadījumā, ja biedrība
zaudē sabiedriska labuma organizācijas statusu.
Pielikumā: Ēkas Katoļu iela 3, Bauskā 1.stāva plāns uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„X”, Vecsaules pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 3.jūlijā saņemts S.L.R. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „X”, Vecsaules pagastā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „X”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagastā, kadastra Nr. X,
sastāv no zemes vienības 2,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un pieder Bauskas novada
pašvaldībai saskaņā ar Bauskas Zemesgrāmatu nodaļas Vecsaules pagasta zemesgrāmatu
nodalījumu Nr. 100000542661;
S.L.R. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības;
2012.gada 21.decembrī S.L.R. ir noslēgusi zemes nomas līgumu ar Bauskas novada
pašvaldību par zemes vienības 2,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X nomu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt persona, kurai Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā
kārtībā izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu,
ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko noslēgts zemes nomas līgums.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka
publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma
4.panta ceturtajā daļā minētā persona.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu un 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „X”,
Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, kas sastāv no zemes vienības 2,62 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu X.
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.
Domes priekšsēdētājs
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”, Vecsaules pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 2.jūlijā saņemts R.D. iesniegums, kurā izteikts lūgums
atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „X”, Vecsaules pagastā.
Izskatot R.D. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „X”,
Vecsaules pag., kadastra Nr. X, sastāv no divām zemes vienībām: viena zemes vienība ar platību
2780 m², kadastra apzīmējums X, otra zemes vienība ar platību 3419 m², kadastra apzīmējums X,
un pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas Zemesgrāmatu nodaļas Vecsaules
pagasta zemesgrāmatu nodalījumu Nr. X.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt persona, kurai Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā
kārtībā izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu,
ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko noslēgts zemes nomas līgums..
R.D. izbeigušās zemes lietošanas tiesības un ar viņu noslēgts zemes nomas līgums.
Ievērojot iepriekšminēto 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 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu un 37.panta pirmās daļas
4.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 2.jūlijā saņemts R.D. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „X”, Vecsaules pagastā.
Izskatot R.D. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums
„X”, Vecsaules pag., kadastra Nr. X, sastāv no divām zemes vienībām: viena zemes vienība ar
platību 2780 m², kadastra apzīmējums X, otra zemes vienība ar platību 3419 m², kadastra
apzīmējums X, un pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas Zemesgrāmatu nodaļas
Vecsaules pagasta zemesgrāmatu nodalījumu Nr. 1000005448747.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka,
ka publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt persona, kurai
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā
noteiktajā kārtībā izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes
nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko noslēgts zemes
nomas līgums..
V izbeigušās zemes lietošanas tiesības un ar viņu noslēgts zemes nomas līgums.

Ievērojot iepriekšminēto 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 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu un 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „X”,
Vecsaules pag., kadastra Nr. X, sastāv no divām zemes vienībām: viena zemes vienība ar
platību 2780 m², kadastra apzīmējums X, otra zemes vienība ar platību 3419 m², kadastra
apzīmējums X.
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.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „X”,
Codes pagastā
Nekustamais īpašums „X”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, sastāv no zemes
vienības 1,53 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un ēkas uz tās: dzīvojamā māja ar būves
kadastra apzīmējumu X ar četriem dzīvokļu īpašumiem.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.472 nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. 4052 008 0023, reģistrēts uz Codes
pagasta pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Codes pagasta pašvaldības tiesību un
saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.X mājai piesaistītā zemesgabala 1,53 ha
platībā 680/1910 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.472-1 pieder A.Dz..
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.X mājai piesaistītā zemesgabala 1,53 ha
platībā 360/1910 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.472-X pieder A.Dz..
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.3 mājai piesaistītā zemesgabala 1,53 ha
platībā 457/1910 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.472-X pieder A.Dz..
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.4 mājai piesaistītā zemesgabala 1,53 ha
platībā 413/1910 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.472-X pieder A.Dz.
Tā kā nekustamais īpašums „X, kadastra Nr. 4052 008 0023, pilnībā pieder A.Dz., tad
pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu dzēšamas.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta
pirmo punktu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
13.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „X”, Codes
pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, ir izbeigušās un ieraksts Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašumu tiesību
dzēšanai uz nekustamo „X”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X.
Domes priekšsēdētājs
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”, Mežotnes pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 16.jūnijā saņemts G.M. iesniegums (reģistrēts ar Nr.
9-1/872), kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „X”, Mežotnes pagastā.
Izskatot G.M. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „X”,
Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, sastāv no zemes vienības 0,2935 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X un pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000529523.
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 nopirkt zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei.
G.M. nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr. X, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X
piegul pašvaldības īpašumam „X”.
Ievērojot iepriekšminēto 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, Bauskas novada dome nolemj :
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „X”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, kas sastāv no zemes
vienības 0,2935 ha platībā, kadastra apzīmējums X.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Domes priekšsēdētājs
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Par nekustamā īpašuma „Anckaiši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4072 001 0249 daļu Mežotnes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 16.jūnijā saņemts SIA „Arktus” iesniegums
(reģistrēts ar Nr.3-14.24/1845), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei iznomāt nekustamā īpašuma
„Anckaiši”, kadastra Nr.4072 001 0014, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 001 0249
daļas 1,1 ha un 0,8 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums
„Anckaiši” pieder pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.75.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamās zemes vienības daļu tika
izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Mežotnes pagasta pārvaldē un publicēta pašvaldības
mājaslapā interneta 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, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt SIA „Arktus”, reģistrācijas Nr.40003485634, juridiskā adrese: „Zvaigznāji”,
Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167, nekustamā īpašuma „Anckaiši” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4072 001 0249 daļas 1,1 ha un 0,8 ha platībā Mežotnes pagastā lauksaimnieciskai
izmantošanai saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
3. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.08.2015. līdz 31.10.2020.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar SIA „Arktus” 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;
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 „Dūnu lauks” Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 16.jūnijā saņemts SIA „Arktus” iesniegums
(reģistrēts ar Nr.3-14.24/1845), kurā tiek lūgts iznomāt nekustamā īpašuma „Dūnu lauks” zemes
vienību 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 004 076.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „Dūnu
lauks” piekrīt pašvaldībai saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 28.novembra lēmumu „Par
nekustamo īpašumu Codes pagastā zemes vienību piekritību” un Bauskas novada administrācijas
2014.gada 19.septembra lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Dūnas” Codes pagastā sadali,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamās zemes vienības daļu tika
izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un publicēta pašvaldības
mājaslapā interneta 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.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt SIA „Arktus”, reģistrācijas Nr.40003485634, juridiskā adrese: „Zvaigznāji”,
Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167, nekustamā īpašuma „Dūnu lauks”, kadastra Nr.4052 004
0708, zemes vienību 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0706 Codes pagastā
lauksaimnieciskai izmantošanai saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
3. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.08.2015. līdz 31.10.2020.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar SIA „Arktus” 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;
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 starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
XMežotnes pagastā
Mežotnes pagasta padome ar 2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” izbeidza lietošanas tiesības M.A. uz zemes vienību 0,25 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X un zemes vienību 3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, un noteica, ka šīs zemes
vienības ir piekrītošas pašvaldībai.
2009.gada 6.maijā Mežotnes pagasta padome ar M.A. noslēdza zemes nomas līgumu par
iepriekš minēto zemes vienību iznomāšanu. Vēlāk viņš atteicās no zemes nomas tiesībām uz daļu
no nekustamā īpašuma „X”, konkrēti no zemesgabala 2,6 ha platībā.
Nekustamais īpašums „X”, kadastra NrX, sastāv no divām zemes vienībām: zemes
vienības 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un dzīvojamās mājas uz tās un zemes vienības
0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
M.A. miris 2011.gadā. Zemes nomas maksa nav maksāta.
2015.gada 7.jūlijā M.A. mantiniekiem tika nosūtīta vēstule ar uzaicinājumu noslēgt zemes
nomas līgumu par nekustamā īpašuma „X” iznomāšanu. Vēstulē tika norādīts, ka gadījumā, ja
nomas līgums netiks noslēgts, viensētas „X” uzturēšanai paliks viena zemes vienība 0,4 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu X.
M.A. iespējamie mantinieki nav noslēguši zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma
„X”, kadastra Nr.4072 002 0056, iznomāšanu.
Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, no nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.X,
jāatdala zemes vienību 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X atbilst starpgabala statusam, jo zemes vienības
platība ir mazāka par 1 ha.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz
attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1.
2.

Atdalīt no nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.X, zemes vienību 0,25 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X, izveidojot to kā atsevišķu īpašumu saskaņā ar grafisko pielikumu.
Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
X, piešķirt nosaukumu „X”.

3.
4.

5.

Noteikt, ka nekustamais īpašums „X” ir starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un
ierakstāms uz tās vārda zemesgrāmatā.
Zemes vienībai 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods
0101.
Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par starpgabala statusa atcelšanu nekustamam īpašumam „X”, kadastra Nr.
X, Codes pagastā
Bauskas novada dome ar 2011.gada 28.jūlija lēmumu „Par starpgabalu statusu piešķiršanu
zemes vienībām Codes pagastā” noteica, ka zemes vienība „X” 0,0238 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X ir starpgabals.
Nekustamais īpašums ,,X”, Codes pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.X, sastāv no
zemes vienības 0,0239 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr.X, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar
Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu
Nr.100000541757.
Bauskas novada administrācija nekustamo īpašumu „X” ir iznomājusi P.R., D.P., A.Š. un
A.F. garāžas ar būves kadastra apzīmējumu X uzturēšanai. Zemes nomas līgumu termiņš ir līdz
2023.gadam.
Ņemot vērā šos apstākļus zemes vienība 0,0239 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052
006 0090 neatbilst starpgabala statusam.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 85.panta
pirmo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
Nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.X, zemes vienībai 0,0239 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
X atcelt starpgabala statusu.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
Domes priekšsēdētājs
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Par starpgabala statusa noņemšanu nekustamam īpašumam „X”, kadastra
Nr. X, Codes pagastā
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija lēmumu „Par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu X Codes pagastā piekritību, platības precizēšanu, nosaukuma piešķiršanu un
nekustamā īpašuma mērķu noteikšanu” noteikts, ka zemes vienība „X” 1,1 ha platībā, kadastra
apzīmējums X, ir starpgabals.
Nekustamais īpašums ,,X”, Codes pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.X, sastāv no
zemes vienības 1,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X.
Nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr.X, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar
Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu
Nr.100000507475.
2013.gada 6.februārī Bauskas novada administrācija nekustamo īpašumu „X” iznomāja
SIA „Tele 2” telekomunikācijas objekta – bāzes stacijas un sakaru masta– uzturēšanai. Zemes
nomas līguma termiņš ir līdz 2024.gada 30.septembrim.
Ņemot vērā šos apstākļus, zemes vienība 1,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X
neatbilst starpgabala statusam.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 85.panta
pirmo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
Nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.X, zemes vienībai 1,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
X atcelt starpgabala statusu.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.16, 46.p.

Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „X”,
Gailīšu pagastā
Nekustamais īpašums „X”, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, sastāv no zemes
vienības 0,5793 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un ēkas uz tās: dzīvojamā māja ar būves
kadastra apzīmējumu X 001 ar diviem dzīvokļu īpašumiem un palīgceltne – pagrabs ar būves
kadastra apzīmējumu X 002.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.387 nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. X, reģistrēts uz Gailīšu pagasta
pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Gailīšu pagasta pašvaldības mantas, tiesību un
saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.1 mājai piesaistītā zemesgabala 0,5793 ha
platībā 1759/3057 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.387-1 pieder V.P..
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.2 mājai piesaistītā zemesgabala 0,5793 ha
platībā 1298/3057 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.387-2 pieder I.P. un Z.P., katram ½ domājamā daļa.
Tā kā nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. X, pilnībā pieder V.P., Z.P. un I.P., tad
pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu dzēšamas.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta
pirmo daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „X”,
Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, ir izbeigušās, un ieraksts Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašumu
tiesību dzēšanai uz nekustamo „X”, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X.
Domes priekšsēdētājs
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prot.Nr.16, 47.p.

Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
„X”, Gailīšu pagastā
Nekustamais īpašums „X”, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, sastāv no zemes
vienības 0,5943 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un ēkas uz tās: dzīvojamās mājas ar būves
kadastra apzīmējumu X ar pieciem dzīvokļu īpašumiem.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr. X nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. X, reģistrēts uz Gailīšu pagasta
pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Gailīšu pagasta pašvaldības mantas, tiesību un
saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.1 mājai piesaistītā zemesgabala 0,5943 ha
platībā 582/2736 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X-1 pieder J.S.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.2 mājai piesaistītā zemesgabala 0,5943 ha
platībā 646/2736 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X-2 pieder N.K.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.3 mājai piesaistītā zemesgabala 0,5943 ha
platībā 656/2736 domājamās daļas, saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X-3 pieder E.A.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.4 mājai piesaistītā zemesgabala 0,5943 ha
platībā 370/2736 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X-4 pieder M.G.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.5 mājai piesaistītā zemesgabala 0,5943 ha
platībā 482/2736 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X-5 pieder N.K.
Tā kā nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. X, pilnībā pieder iepriekš minētajām
fiziskajām personām, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu
dzēšamas.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta
pirmo daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „X”,
Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, ir izbeigušās un ieraksts Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašumu tiesību
dzēšanai uz nekustamo „X”, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4060 006 0083.

Domes priekšsēdētājs
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prot.Nr.16, 48.p.

Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
„X”, Gailīšu pagastā
Nekustamais īpašums „X”, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, sastāv no zemes
vienības 0,046 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Xun ēkas uz tās: dzīvojamās mājas ar būves
kadastra apzīmējumu X ar sešiem dzīvokļu īpašumiem un 3 nedzīvojamām telpām.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr. 426 nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. X, reģistrēts uz Gailīšu pagasta
pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Gailīšu pagasta pašvaldības mantas, tiesību un
saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.1 mājai piesaistītā zemesgabala 0,046 ha
platībā 883/8186 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.426-1 pieder G.N.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.1A mājai piesaistītā zemesgabala 0,046 ha
platībā 922/8186 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.426-601 pieder P.N.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.1B mājai piesaistītā zemesgabala 0,046 ha
platībā 883/8186 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.426-602 pieder P.N.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.2 mājai piesaistītā zemesgabala 0,046 ha
platībā 876/8186 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.426-2 pieder I.B.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.3 mājai piesaistītā zemesgabala 0,046 ha
platībā 889/8186 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.426-3 pieder Z.N.-S.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.4 mājai piesaistītā zemesgabala 0,046 ha
platībā 902/8186 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.426-4 pieder L.S.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.5 mājai piesaistītā zemesgabala 0,046 ha
platībā 907/8186 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.426-5 pieder D.M.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.6 mājai piesaistītā zemesgabala 0,046 ha
platībā 901/8186 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.426-4 pieder I.N.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.7 mājai piesaistītā zemesgabala 0,046 ha
platībā 780/8186 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.426-7 pieder Z.E.

Tā kā nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. X, pilnībā pieder iepriekš minētajām
fiziskajām personām, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu
dzēšamas.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta
pirmo daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „X”,
Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, ir izbeigušās un ieraksts Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašumu tiesību
dzēšanai uz nekustamo „X”, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X.
Domes priekšsēdētājs
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prot.Nr.16, 49.p.

Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
„X”, Mežotnes pagastā
Nekustamais īpašums „X”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, sastāv no zemes
vienības 0,132 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un ēkas uz tās: dzīvojamās mājas ar būves
kadastra apzīmējumu X 001 ar četriem dzīvokļu īpašumiem.
Nekustamā īpašuma ar nosaukumu „X” adrese ir: Doktorāta iela 5, Mežotne, Mežotnes
pag., Bauskas nov.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr. X nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. X, reģistrēts uz Mežotnes pagasta
pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Mežotnes pagasta pašvaldības mantas, tiesību un
saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis Doktorāta iela 5-1 mājai piesaistītā zemesgabala
0,132 ha platībā 490/1980 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X-1 pieder A.N.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis Doktorāta iela 5-2 mājai piesaistītā zemesgabala
0,132 ha platībā 501/1980 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X-2 pieder A.A.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis Doktorāta iela 5-3 mājai piesaistītā zemesgabala
0,132 ha platībā 501/1980 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X-3 pieder I.B.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis Doktorāta iela 5-4 mājai piesaistītā zemesgabala
0,132 ha platībā 488/1980 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X-4 pieder P.B.
Tā kā nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. X, pilnībā pieder iepriekš minētajām
fiziskajām personām, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu
dzēšamas.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta
pirmo daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „X”,
Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, ir izbeigušās un ieraksts Bauskas rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašumu
tiesību dzēšanai uz nekustamo „X”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X.

Domes priekšsēdētājs
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prot.Nr.16, 50.p.

Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
„X”, Mežotnes pagastā
Nekustamais īpašums „X”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, sastāv no zemes
vienības 0,053 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un ēkas uz tās: dzīvojamās mājas ar būves
kadastra apzīmējumu X ar pieciem dzīvokļu īpašumiem.
Nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Selekcija māja 12” adrese ir: Pils iela 13, Mežotne,
Mežotnes pag., Bauskas nov.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr. X nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. X, reģistrēts uz Mežotnes pagasta
pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Mežotnes pagasta pašvaldības mantas, tiesību un
saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis Pils iela 13-1 mājai piesaistītā zemesgabala 0,053
ha platībā 294/2034 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X-1 pieder V.O.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis Pils iela 13-2 mājai piesaistītā zemesgabala 0,053
ha platībā 321/2034 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X-2 pieder G.G.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis Pils iela 13-4 mājai piesaistītā zemesgabala 0,053
ha platībā 585/2034 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X-4 pieder T.S.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis Pils iela 13-5 mājai piesaistītā zemesgabala 0,053
ha platībā 327/2034 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X-5 pieder Ž.S.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis Pils iela 13-6 mājai piesaistītā zemesgabala 0,053
ha platībā 507/2034 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X-6 pieder G.T.
Tā kā nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. X, pilnībā pieder iepriekš minētajām
fiziskajām personām, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu
dzēšamas.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta
pirmo daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „X”,
Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, ir izbeigušās un ieraksts Bauskas rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.

2. Uzdot pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašumu
tiesību dzēšanai uz nekustamo „X”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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2015.gada 30.jūlijā

prot.Nr.16, 51.p.

Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
„X”, Mežotnes pagastā
Nekustamais īpašums „X”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, sastāv no zemes
vienības 0,0208 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un ēkas uz tās: dzīvojamās mājas ar būves
kadastra apzīmējumu X 001 ar diviem dzīvokļu īpašumiem.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.240 nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. X, reģistrēts uz Mežotnes pagasta
pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Mežotnes pagasta pašvaldības mantas, tiesību un
saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.1 mājai piesaistītā zemesgabala 0,0208 ha
platībā 360/759 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.240-1 pieder S.Z.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.2 mājai piesaistītā zemesgabala 0,0208 ha
platībā 399/759 domājamās daļas, saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.240-2 pieder T.Ž.
Tā kā nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. X, pilnībā pieder S.Z. un T.Ž., tad
pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu dzēšamas.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta
pirmo daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „X”,
Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, ir izbeigušās un ieraksts Bauskas rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašumu
tiesību dzēšanai uz nekustamo „X”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „X”,
Mežotnes pagastā
Nekustamais īpašums „X”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, sastāv no zemes
vienības 0,0709 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un ēkas uz tās: dzīvojamās mājas ar būves
kadastra apzīmējumu X ar četriem dzīvokļu īpašumiem.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr. 293 nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. X, reģistrēts uz Mežotnes pagasta
pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Mežotnes pagasta pašvaldības mantas, tiesību un
saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.1 mājai piesaistītā zemesgabala 0,0709 ha
platībā 411/1045 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.293-1 pieder A.Z.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.2 mājai piesaistītā zemesgabala 0,0709 ha
platībā 215/1045 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.293-2 pieder A.Z.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.3 mājai piesaistītā zemesgabala 0,0709 ha
platībā 1501/1045 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.293-3 pieder A.Z.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.4 mājai piesaistītā zemesgabala 0,0709 ha
platībā 269/1045 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.293-4 pieder D.R.
Tā kā nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. X pilnībā pieder A.Z un G.R, tad pašvaldības
īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu dzēšamas.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta
pirmo daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „X”,
Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, ir izbeigušās un ieraksts Bauskas rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašumu
tiesību dzēšanai uz nekustamo „X”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
„X”, Mežotnes pagastā
Nekustamais īpašums „X”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, sastāv no zemes
vienības 0,91 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un ēkas uz tās: dzīvojamās mājas ar būves
kadastra apzīmējumu X ar diviem dzīvokļu īpašumiem un trīs palīgceltnēm: šķūnis ar būves
kadastra apzīmējumu X, klēts ar būves kadastra apzīmējumu X un kūts būves kadastra apzīmējumu
X.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr. X nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. X, reģistrēts uz Mežotnes pagasta
pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Mežotnes pagasta pašvaldības mantas, tiesību un
saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.1 mājai piesaistītā zemesgabala 0,91 ha
platībā 676/1799 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X-1 pieder P.K..
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.2 mājai piesaistītā zemesgabala 0,91 ha
platībā 1123/1799 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X-2 pieder P.K..
Tā kā nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr.X, pilnībā pieder P.K., tad pašvaldības
īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu dzēšamas.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta
pirmo daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „X”,
Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, ir izbeigušās un ieraksts Bauskas rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašumu
tiesību dzēšanai uz nekustamo „X”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
„X”, Mežotnes pagastā
Nekustamais īpašums „X”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, sastāv no zemes
vienības 0,0487 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un ēkas uz tās: dzīvojamās mājas ar būves
kadastra apzīmējumu X 001 ar trīs dzīvokļu īpašumiem.
Nekustamā īpašuma ar nosaukumu „X” adrese ir: X, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr. X nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. X, reģistrēts uz Mežotnes pagasta
pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Mežotnes pagasta pašvaldības mantas, tiesību un
saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.1 mājai piesaistītā zemesgabala 0,0487 ha
platībā 173/941 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X-1 pieder S.B.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.2 mājai piesaistītā zemesgabala 0,0487 ha
platībā 554/941 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X-2 pieder S.B..
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.3 mājai piesaistītā zemesgabala 0,0487 ha
platībā 214/941 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.X-3 pieder S.B..
Tā, kā nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. X, pilnībā pieder S.B., tad pašvaldības
īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu dzēšamas.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta
pirmo daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „X”,
Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, ir izbeigušās un ieraksts Bauskas rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašumu
tiesību dzēšanai uz nekustamo „X”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa
pansionāts „Derpele”” nolikumā
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu „Par ēdināšanas
nodrošināšanu Bauskas novada pašvaldības iestādēs” Bauskas novada pašvaldības izglītības
iestādēs un ilgstošas sociālās aprūpes iestādē „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” ēdināšanas
pakalpojumus ar 2015.gada 1.septembri jānodrošina, izmantojot ārpakalpojumu.
Saskaņā ar Iepirkuma komisijas iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Bauskas
novada pašvaldības iestādēs” ID Nr.BNA 2015/020 piedāvājumu izvērtēšanas sēdē 2015.gada
2.jūlijā pieņemto lēmumu līguma par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu slēgšanas tiesības
piešķirtas SIA „ANIVA”.
Saskaņā ar Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroles departamenta
2015.gada 17.februāra aktu Nr.2015-1 „Par pārbaudi Bauskas novada pašvaldības iestādē
„Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””, kura ieteikumu sadaļā ir norādīta nepieciešamība izveidot
amata vienības „sociālais rehabilitētājs” un „sociālais aprūpētājs”, lai nodrošinātu pilnvērtīgu,
kvalitatīvu un normatīvajiem aktiem atbilstošu sociālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanu
un dokumentēšanu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 13.punktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”
nolikuma (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2015.gada 28.maijā) pielikumu
„Vispārēja tipa pansionāts „Derpele” amatu saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar
pielikumu.
2. Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””
vadītājai Intai Savickai slēgt līgumu par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Bauskas
novada pašvaldības iestādē „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” un tās
struktūrvienībās ar iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīto pretendentu – SIA
„ANIVA” par summu 548 047,50 EUR (pieci simti četrdesmit astoņi tūkstoši
četrdesmit septiņi euro un 50 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 31.augustā.
Pielikumā: Vispārēja tipa pansionāta „Derpele” amatu saraksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2015.gada 30.jūlijā (prot.Nr.16, 55.p.)
2.pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””
nolikumam

Vispārēja tipa pansionāta „Derpele” amatu saraksts
Nr.p.
k.

Amats

Amatu
saime
(apakš
saime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Mēnešalga
euro

Amata
vienība

1.
2.

Direktors
Struktūrvienības vadītājs
(Īslīces veco ļaužu sociālās
aprūpes centrs)
Struktūrvienības vadītājs
(Slimnīcas iela 4)
Sociālais darbinieks
Lietvedis
Vecākais aprūpētājs
(pansionāts „Derpele” )
Aprūpētājs
Medicīnas māsa (Īslīces veco
ļaužu sociālās aprūpes centrs)
Medicīnas māsa (pansionāts
„Derpele”)
Noliktavas pārzinis
Automobiļa vadītājs
Galdnieks
Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Ēkas un teritorijas uzraugs
Dārznieks (pansionāts
„Derpele”)
Veļas mazgātājs
Apkopējs
Sētnieks
Sociālais rehabilitētājs
Sociālais aprūpētājs

1 IVA
39IV

13
10

1166
751

1
1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1166
751

39 IV

10

751

1

751

39 IIIA
18.3 II
39 IIB

8
7
5

758
630
496

1
1
1

758
630
496

39 IIB
5.2 II

5
6

496
525

21
0,5

10416
263

5.2 II

6

525

1

525

2I
41 II
13 III
3IIA

5
6
4
6

496
583
466
583

1
1
1
1

496
583
466
583

13 IB
13 III

2
4

360
466

2
1

720
466

13 II
13 I
13 I
39 IIB
39 IIB

2
1
1
5
5

420
360
360
496
496

0,5
3
1
1
1

210
1080
360
496
496

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Vispārēja tipa pansionāta „Derpele”
direktore

I.Savicka
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Par atļauju slēgt līgumu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 27.jūlijā saņemts Vecsaules pagasta pārvaldes
iesniegums, kurā izteikts lūgums atļaut slēgt līgumu par attīrīšanas iekārtu izbūvi apdzīvotā vietā
„Zvaigzne” ar SIA „Siltumkomforts” par summu 31 545,01 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis pieci
simti četrdesmit pieci euro, 1 cents) bez pievienotās vērtības nodokļa.
Bauskas novada Iepirkuma komisija ir veikusi iepirkumu „Attīrīšanas iekārtu izbūve
apdzīvotā vietā „Zvaigzne”” ar identifikācijas Nr.BNA 2015/041. Iepirkuma rezultātā līguma
slēgšanas tiesības tiek piešķirtas uzņēmumam SIA „Siltumkomforts” par summu 31 545,01 EUR
bez pievienotās vērtības nodokļa.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Vecsaules pagasta pārvalde” nolikuma 7.18.apakšpunktu, kas nosaka, ka pārvaldes vadītājs slēdz
līgumus atbilstoši domes lēmumam, kas pārsniedz 4000 EUR, Bauskas novada dome nolemj:
Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītājai Līgai
Vasiļauskai slēgt līgumu par attīrīšanas iekārtu izbūvi apdzīvotajā vietā „Zvaigzne” ar iepirkuma
procedūras rezultātā izraudzīto pretendentu - SIA „Siltumkomforts” par summu 31 545,01 EUR
(trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti četrdesmit pieci euro, 1 cents) bez pievienotās vērtības
nodokļa.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

