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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 26.februārī

prot.Nr.3, 2.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 19.februāra atzinumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts” kantrimūzikas grupas „Dakota”
vadītājam mūziķim Edvīnam Zariņam (personas kods x) par ilggadēju, radošu muzikālo darbību,
popularizējot Bauskas un novada vārdu Latvijā un pasaulē (pieteikuma iesniedzēja – Bauskas
novada pašvaldības iestāde „Bauskas Kultūras centrs”).
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prot.Nr.3, 3.p.

Par galvojumu SIA „Bauskas siltums”
2014.gada 30.oktobrī Bauskas novada domes sēdē atbalstīja pašvaldības kapitālsabiedrības
SIA „Bauskas siltums” ieceri izstrādāt un iesniegt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā
projekta iesniegumu, kurā paredzēts katlumājā Dārza ielā 11, Bauskā izbūvēt 5 MW šķeldas katlu
ar segta tipa šķeldas pieņemšanas mezglu.
2015.gada 11.februārī starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un SIA „Bauskas
siltums” ir noslēgts līgums par projekta „Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana Bauskā”
īstenošanu. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 3 139 038,87 EUR, no kurām attiecināmās
izmaksas ir 2 594 247 EUR. Kohēzijas fonda atbalsta paredzētais finansējums ir 50 % no
attiecināmajām izmaksām – 1 297 123,50 EUR.
2015.gada 17.februārī Bauskas novada pašvaldībā saņemts SIA „Bauskas siltums” valdes
locekļa Ilmāra Rūša iesniegums „Par galvojumu SIA „Bauskas siltums” energoefektivitātes
paaugstināšanas projektam Bauskā” ar lūgumu sniegt galvojumu aizņēmuma saņemšanai projekta
„Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana Bauskā” īstenošanai 1 958 884 EUR (viens
miljons deviņi simti piecdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit četri euro).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, 26.panta otro daļu, likuma „Par valsts budžetu
2015.gadam” 14.panta septīto daļu, kas pieļauj pašvaldībai sniegt galvojumu par tām parāda
saistībām, kuras uzņemas kapitālsabiedrības Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu
Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem 2.punktu, 17.1.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (V.Grigorjeva, A.Novickis), nolemj:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut sniegt
galvojumu SIA „Bauskas siltums”, kuras kapitāla daļu īpašnieks 100 % ir Bauskas novada
pašvaldība, aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi vai citā
kredītiestādē ar kapitālsabiedrībai izdevīgāko procentu likmi, Kohēzijas fonda projekta „Siltuma
ražošanas efektivitātes paaugstināšana Bauskā” īstenošanai 1 958 884 EUR (viens miljons deviņi
simti piecdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit četri euro).
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 20 (divdesmit) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2016.gada maijā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
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prot.Nr.3, 5.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.27 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz
braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu izglītojamiem”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta
2009.gada 4.augusta noteikumu Nr.872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas
izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršruta tīkla maršrutos” 9., 10., 12. un 13.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nebalso 1
(U.Kolužs), nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada
28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība
sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu izglītojamiem”.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai
nosūtīt saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada
28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība
sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu izglītojamiem” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
Pielikumā:
1. Saistošie noteikumi Nr.5 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 28.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.27 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz
braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
izglītojamiem” uz 1 lp.
2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2015.gada 26.februārī

Nr.5

Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.27 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz
braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu izglītojamiem”
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par
kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem” šādus grozījumus:
1.1.
izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta
2009.gada 4.augusta noteikumu Nr.872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir
tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 12. un
13.punktu”;
1.2.papildināt 6.punktu aiz vārdiem „interešu izglītības iestādēs” ar vārdiem „vai apmeklē
privātpersonu organizētās nodarbības interešu izglītības programmu jomā (deju grupas,
vokālās studijas, sporta klubi u.tml.)” un aiz vārdiem „līdz izglītības iestādei” ar
vārdiem „vai nodarbību norises vietai”;
1.3.papildināt 8.punktu aiz vārdiem „interešu izglītības iestādēs” ar vārdiem „vai apmeklē
privātpersonu organizētās nodarbības interešu izglītības programmu jomā (deju grupas,
vokālās studijas, sporta klubi u.tml.) un aiz vārdiem „līdz izglītības iestādei” ar vārdiem
„vai nodarbību norises vietai”;
1.4.papildināt 11.punktu aiz vārda „iestādē” ar vārdiem „kā arī uzsākot apmeklēt
privātpersonu organizētās nodarbības interešu izglītības programmu jomā”;
1.5.papildināt 13.punktu aiz vārda „iestādēs” ar vārdiem „vai apmeklē privātpersonu
organizētās nodarbības interešu izglītības programmu jomā (deju grupas, vokālās
studijas, sporta klubi u.tml.)”;
1.6.papildināt 16.1.apakšpunkta otro teikumu aiz vārda „iestādi” ar vārdiem „vai
privātpersonas nosaukumu, kas organizē nodarbības interešu izglītības programmu
jomā ”;
1.7.papildināt 16.2.apakšpunktu aiz vārda „iestādes” ar vārdiem „vai privātpersona, kas
organizē nodarbības interešu izglītības programmu jomā”;
1.8.papildināt 16.3.apakšpunktu aiz vārda „iestādes” ar vārdiem „vai privātpersonas
organizētās nodarbības”;
1.9.papildināt 17.2.apakšpunktu aiz vārda „iestāde” ar vārdiem „vai privātpersona, kas
organizē nodarbības interešu izglītības programmu jomā”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Bauskas
Novada Vēstis”
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2015.gada 26.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27
„Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem””
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada
28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par kārtību, kādā Bauskas
novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem” paredz braukšanas
izdevumu atlīdzību izglītojamiem, kuri apmeklē privātpersonu organizētās
nodarbības interešu izglītības programmu jomā. Saistošie noteikumi
izstrādāti ar mērķi sniegt finansiālu atbalstu izglītojamiem, kuru
dzīvesvieta ir ārpus Bauskas pilsētas un kuri apmeklē nodarbības Bauskā.
Saistošie noteikumi izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu.
Saistošie noteikumi nodefinē jaunu mērķgrupu, kurai tiek segtas
braukšanas izmaksas uz/no privātpersonu organizētajām nodarbībām
interešu izglītības programmu jomā, kā arī nosaka kārtību kādā šīs
izmaksas tiek kompensētas.
Saistošie noteikumi finansiāli ietekmēs pašvaldības budžetu.

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

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ir attiecināms uz izglītojamiem,
kuri apmeklē privātpersonu organizētās nodarbības interešu izglītības
programmu jomā.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās Bauskas novada
administratīvajā teritorijā izglītojamiem, kuri apmeklē privātpersonu
organizētās nodarbības interešu izglītības programmu jomā, vienlīdzīgas
tiesības un iespēju saņemt braukšanas izmaksu uz/no nodarbībām
kompensāciju.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanā privātpersona, kas atbilst saistošajos
noteikumos nodefinētai mērķgrupai, var vērsties Bauskas novada
administratīvās teritorijas vienībā (pārvaldē) atbilstoši savai dzīvesvietai.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanas laikā ar sabiedrības pārstāvjiem
nav veiktas konsultācijas.
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Latvijas Republika
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APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes
28.10.2010.sēdē (prot.Nr.13, 3.§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2010.gada 28.oktobrī

Nr.27

Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz
braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu izglītojamiem
(Grozījumi 29.03.2012.; 31.10.2013.; 26.02.2015.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta
trešo
daļu,
MK
04.08.2009.noteikumu Nr.872 ,,Noteikumi
par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas
izmantot braukšanas maksas atvieglojumus
maršrutu tīkla maršrutos” 12. un 13.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz braukšanas
izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”
(turpmāk tekstā– saistošie noteikumi) nosaka kārtību un apmēru, kādā Bauskas novada
pašvaldība (turpmāk– pašvaldība) sedz braukšanas izdevumus izglītojamiem (turpmāk–
skolēni), kuru deklarētā dzīvesvieta ir Bauskas novada administratīvajā teritorijā.
2. Braukšanas izdevumi skolēniem tiek segti, ņemot vērā Ministru kabineta noteikto mācību
gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku.
3. (Svītrots ar 29.03.2012.saistošajiem noteikumiem Nr.6.)
4. (Svītrots ar 29.03.2012.saistošajiem noteikumiem Nr.6.)
5. Pašvaldība sedz braukšanas izdevumus skolēniem līdz izglītības iestādei ārpus Bauskas
novada administratīvās teritorijas:
5.1. ja skolēnam ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu
nepieciešams vispārējo izglītību iegūt pēc izglītības programmas, kura Bauskas
novada izglītības iestādēs netiek īstenota;
5.2.ja skolēns vispārējo izglītību iegūst Bauskas novadā neesoša veida vispārējās izglītības
iestādē;

5.3.ja līdz tuvākajai Bauskas novada vispārējās izglītības iestādei pasažieru pārvadājumu
pakalpojumi nenodrošina savlaicīgu skolēna nokļūšanu izglītības iestādē.
II. Braukšanas izdevumu kompensēšana
vispārējās pamatizglītības skolēniem (1.- 9.klase)
6. Ārpus Bauskas pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības iestāžu (1.- 9.klase)
skolēniem un Bauskas pilsētas teritorijā dzīvojošiem vispārējās pamatizglītības iestāžu (1.9.klase) skolēniem, kuri mācās Bauskas novada vispārējās pamatizglītības izglītības iestādēs un
kuriem nepieciešama atšķirīga izglītības programma, kā arī izglītojamiem, kuri mācās Bauskas
novada profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs vai apmeklē privātpersonu
organizētās nodarbības interešu izglītības programmu jomā (deju grupas, vokālās studijas, sporta
klubi u.tml.), ir tiesības saņemt kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas
saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīves vietas līdz izglītības iestādei vai nodarbību
norises vietai un atpakaļ novada administratīvajā teritorijā, ja tie izmanto sabiedrisko transportu,
kas pārvadā pasažierus reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā. (Grozīts ar
31.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.26., 26.02.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.5.)
7. Ja vispārējās pamatizglītības iestādes (1.- 9.klase) skolēns mācību procesa laikā uzturas
internātā un valsts vai pašvaldība samaksā internāta pakalpojumus, braukšanas izdevumi tiek
kompensēti par braucieniem nedēļas pirmajā mācību dienā līdz izglītības iestādei un pēdējā
dienā atpakaļ līdz dzīvesvietai.
III. Braukšanas izdevumu kompensēšana
vispārējās vidējās izglītības skolēniem (klātienes 10. - 12.klase)
8. Ārpus Bauskas pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās vidējās izglītības iestādes
(klātienes 10.–12.klase) izglītojamiem, kā arī izglītojamiem, kuri mācās Bauskas novada
profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs vai apmeklē privātpersonu organizētās
nodarbības interešu izglītības programmu jomā (deju grupas, vokālās studijas, sporta klubi
u.tml.), ir tiesības saņemt kompensāciju 50 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar
braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei vai nodarbību norises vietai
un atpakaļ Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja izmanto sabiedrisko
transportu, kas pārvadā pasažierus reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā. (Grozīts ar
31.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.26, 26.02.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.5.)
9. Ja skolēns uzturas internātā un valsts vai pašvaldība samaksā internāta pakalpojumus,
braukšanas izdevumi tiek kompensēti 50 % apmērā par braucieniem nedēļas pirmajā dienā uz
mācību iestādi un nedēļas pēdējā mācību dienā atpakaļ uz dzīvesvietu.
10. 10.– 12.klašu skolēni saņem kompensāciju 50 % par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar
braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz cita novada vispārējās vidējās izglītības
iestādēm, ja Bauskas novada vispārējās vidējās izglītības iestādes šādas izglītības programmas
nepiedāvā.
IV. Braukšanas izdevumu atlīdzināšanas kārtība
11. Uzsākot mācību gadu vai iestājoties mācību iestādē, kā arī uzsākot apmeklēt privātpersonu
organizētās nodarbības interešu izglītības programmu jomā, skolēna vecāki vai personas, kas
viņus aizstāj (turpmāk– vecāki) vai skolēni, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, iesniedz
iesniegumu par braukšanas izdevumu atlīdzināšanu (pielikumā) tajā Bauskas novada pašvaldības
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pagasta pārvaldē, kuras administratīvi teritoriālajā vienībā deklarēta skolēna dzīvesvieta
(turpmāk– attiecīgā pagasta pārvalde). (Grozīts ar 26.02.2015.saistoājiem noteikumiem Nr.5.)
12. Vispārējās pamatizglītības skolēniem braukšanas izdevumu atlīdzināšanai tiek noteikta
mēnešbiļešu sistēma vai biļešu sistēma.
13. Vispārējās vidējās izglītības skolēniem, kā arī izglītojamiem, kuri mācās Bauskas novada
profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs vai apmeklē privātpersonu organizētās
nodarbības interešu izglītības programmu jomā (deju grupas, vokālās studijas, sporta klubi
u.tml.), braukšanas izdevumu atlīdzināšanai tiek noteikta biļešu sistēma. (Grozīts ar
31.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.26, 26.02.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.5.)
14. Ja vispārējās pamatizglītības skolnieks iepriekšējā mēnesī izglītības iestādi neattaisnoti
kavējis trīs un vairāk dienas, tad nākošajā mēnesī viņam braukšanas izdevumu atlīdzināšanai tiek
noteikta biļešu sistēma.
15. Mēnešbiļešu sistēma:
15.1. līdz katra mēneša 10.datumam izglītības iestādes nosūta attiecīgajai pagasta pārvaldei
informāciju par skolēnu faktisko izglītības iestādes apmeklējumu iepriekšējā mēnesī;
15.1. attiecīgā pagasta pārvalde līdz katra mēneša 20.datumam iesniedz pasažieru pārvadājumu
pakalpojuma sniedzējam izziņu, kurā norādīts izglītības iestādes nosaukums, skolēna vārds,
uzvārds, personas kods, klase, dzīvesvietas adrese un tarifa pieturu nosaukums;
15.2. pasažieru pārvadājumu pakalpojuma sniedzējs pēc attiecīgās pagasta pārvaldes izziņas
saņemšanas divu dienu laikā nosūta attiecīgajai pagasta pārvaldei rēķinu;
15.3. attiecīgā pagasta pārvalde līdz katra mēneša 25.datumam veic pasažieru pārvadājumu
pakalpojuma sniedzēja saņemtā rēķina samaksu;
15.4. pasažieru pārvadājumu pakalpojuma sniedzējs līdz katra mēneša 28.datumam izgatavo un
izsniedz attiecīgajai pagasta pārvaldei mēnešbiļetes, kas nodrošina 100% braukšanas
izdevumu kompensāciju attiecīgajā sabiedriskā transporta maršrutā braukšanai uz/no
izglītības iestādes norādītā tarifa pieturu robežās.
16. Biļešu sistēma:
16.1. līdz katra mēneša 15. datumam skolēna vecāki vai skolēni, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu
iesniedz attiecīgajā pagasta pārvaldē braukšanas biļetes par iepriekšējā mēnesī izmantoto
sabiedrisko transportu. Braukšanas biļetes pielīmē uz lapas hronoloģiskā secībā, uz kuras
norāda skolēna vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi vai privātpersonas nosaukumu, kas
organizē nodarbības interešu izglītības programmu jomā, maršrutu un biļešu izdevumu
kopsummu cipariem un vārdiem; (Grozīts ar 26.02.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.5.)
16.2. līdz katra mēneša 10.datumam izglītības iestādes vai privātpersona, kas organizē
nodarbības interešu izglītības programmu jomā, nosūta attiecīgajai pagasta pārvaldei
informāciju par skolēnu faktisko izglītības iestādes apmeklējumu iepriekšējā mēnesī;
(Grozīts ar 26.02.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.5.)
16.3. attiecīgās pagasta pārvaldes darbinieks pārbauda biļešu datuma un maršruta atbilstību
skolēna faktiskajam izglītības iestādes vai privātpersonas organizētās nodarbības
apmeklējumam, par ko tiek izdarīta apstiprinājuma atzīme; (Grozīts ar
26.02.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.5.)
16.4. kompensāciju par braukšanas izdevumiem izmaksā iesniegumā norādītajai personai
pašvaldības pagasta pārvalžu kasēs vai pārskaitot uz iesniegumā norādīto norēķinu kontu;
16.5. kompensācija par braukšanas izdevumiem tiek izmaksāta vienu reizi mēnesī no 15. līdz 20.
datumam par iepriekšējo mēnesi;
16.6. kompensācija par braukšanas izdevumiem tiek izmaksāta tikai par savlaicīgi iesniegtajām
braukšanas biļetēm, kuras apstiprinājusi attiecīgā pagasta pārvalde.
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17. Norēķinu veikšana kalendārā gada decembrī:
17.1. skolēna vecāki vai skolēni, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, 16.1.punktā minētos
dokumentus attiecīgajā pagasta pārvaldē iesniedz līdz esošā mēneša 23.datumam;
17.2. izglītības iestāde vai privātpersona, kas organizē nodarbības interešu izglītības programmu
jomā, punktā 16.2. minēto informāciju attiecīgajai pagasta pārvaldei nosūta līdz esošā
mēneša 23.datumam; (Grozīts ar 26.02.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.5.)
17.3. punktā 16.5. minētā kompensācija par decembri tiek izmaksāta līdz esošā mēneša
29.datumam.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

(paraksts)
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Pielikums Bauskas
novada
domes
30.10.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.27
„Par kārtību, kādā Bauskas novada
pašvaldība sedz braukšanas izdevumus
vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”
_____________________ pārvaldes vadītājam
_______________________________
(iesniedzēja vārds, uzvārds)

_______________________________
_______________________________
(dzīvesvietas adrese)

IESNIEGUMS
Lūdzu atmaksāt braukšanas izdevumus par manu, mana dēla/meitas (nevajadzīgo
nosvītrot) ________________________________,
(vārds, uzvārds)

personas kods ___________________________,
nokļūšanu uz __________________________________________________________________
(izglītības iestādes nosaukums)

un atpakaļ no tās saskaņā ar iesniegtajām braukšanas biļetēm.
Sabiedriskā transporta maršruts: __________________________________________________.
Braukšanas izdevumu saņēmējs: ________________________________
(vārds, uzvārds)

Kompensāciju par braukšanas izdevumiem vēlos saņemt
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(norādīt vietējās pārvaldes kasi vai norēķinu kontu kredītiestādē)

Ar Bauskas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.27 „Par kārtību, kādā Bauskas novada
pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu izglītojamajiem” esmu iepazinies.
Paraksts________________________________

_______.gada___._________________
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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 26.februārī

prot.Nr.3, 6.p.

Par projekta „Vides nometne bērniem „Dzīvo zaļi un veselīgi”” iesniegšanu
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Pamūšas speciālā internātpamatskola” ir
sagatavojusi priekšlikumus projekta „Vides nometne bērniem „Dzīvo zaļi un veselīgi””
pieteikuma izstrādei, lai veicinātu bērnu un jauniešu ar invaliditāti vides izglītību un audzināšanu,
veidotu izpratni par dabas vērtībām un to aizsardzību, par vides procesu un visu dzīvo radību
savstarpējo saistību, un lūdz to līdzfinansēt. Projektu plānots iesniegt Valsts budžeta programmas
„Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” aktivitātes „Vides
izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām
vajadzībām)” projektu konkursā.
Nometnes laikā paredzēta dažādu vides jautājumu skaidrošana un aktivitātes, kas palīdz
skolēniem veidot pareizu attieksmi par to, kā saudzēt vidi un samazināt atkritumu daudzumu,
rosinot bērnus un jauniešus būt atbildīgiem par apkārtējo vidi un dažādu resursu saudzēšanu, kā
arī to racionālu izmantošanu. Nometnes dalībnieki centīsies izprast veselīga dzīvesveida nozīmi
un dabas ietekmi uz to, pārvarēt bailes, darboties komandā, gatavos dažādas lietas no otrreizējām
izejvielām un dabas materiāliem. Iepriekšējos gados, sadarbojoties ar Bauskas novada Sociālo
dienestu, ir iegūta pozitīva pieredze šādas mērķgrupas nometņu organizēšanā un nodarbību
plānošanā.
Projektā paredzētās darbības – materiālu iegāde un vides nometnes organizēšana 16 bērniem
un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām). Projekta kopējās paredzamās izmaksas
2791,26 EUR, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk- PVN).
Aktivitātes „Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti
(t.sk. ar īpašām vajadzībām)” konkursa nolikums 2015.gadam nosaka, ka projekta īstenošanai
projekta iesniedzējam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 10 % no kopējām projekta
izmaksām. Par projekta līdzfinansējumu uzskatāmi visi finanšu līdzekļi, pakalpojumi,
pamatlīdzekļi, materiāli un izejvielas, ko līdzfinansētājs piešķir projekta ietvaros noteikto mērķu
sasniegšanai, kas var tikt pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem vai citiem grāmatvedības
dokumentiem un atbilst šajā nolikumā noteiktajām līdzfinansējuma prasībām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Pamūšas speciālā internātpamatskola” sagatavot
un līdz 2015.gada 27.februārim iesniegt projekta „Vides nometne bērniem „Dzīvo zaļi un
veselīgi”” iesniegumu Latvijas Vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) izsludinātajā
projektu konkursā.

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 2791,26 EUR, t.sk. PVN. Fonda līdzfinansējums ir 80
% no attiecināmām izmaksām jeb 2232,84 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums
ir 20 % no attiecināmām izmaksām jeb 558,42 EUR.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības priekšfinansējumu
un līdzfinansējumu no Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta līdzekļiem.
4. Par projekta vadītāju noteikt Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Pamūšas
speciālā internātpamatskola” direktoru.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 26.februārī

prot.Nr.3, 7.p.

Par projekta pieteikuma sagatavošanu programmā „Eiropa Pilsoņiem”
Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisiju ir izsludinājusi
projektu konkursu Eiropas Savienības programmā „Eiropa Pilsoņiem” (2014-2020) 1.atbalsta
darbībā Eiropas vēstures piemiņas pasākumi (European Remembrance)”.
Projektu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 2.marts. Projektu aktivitāšu uzsākšana: no
01.08.2015. līdz 31.01.2016.
ES programmas „Eiropa Pilsoņiem” (2014-2020) mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem,
stiprināt piemiņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas ES, nodrošinot vietējā, reģionālā
un dalībvalstu līmenī atklātākas debates par ES jautājumiem. Programma veicina pilsoniskās
sabiedrības organizāciju iespēju palielināšanos, plašāku sabiedrības iesaistīšanu ES
demokrātiskajā dzīvē.
Pirmās atbalsta darbības „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi (European Remembrance)”
mērķis ir veicināt mieru, vēsturiskās vērtības un labklājību pilsoņu starpā. Šīs atbalsta darbības
ietvaros prioritāri tiek atbalstīti projekti, kas atsaucas uz totalitāro režīmu cēloņiem Eiropas
mūsdienu vēsturē, kā arī citiem nozīmīgiem momentiem Eiropas vēsturē, Otro pasaules karu,
neiecietību un noziegumiem pret cilvēci, kā arī šo notikumu izraisītajām sekām un atstāto iespaidu
uz pēckara Eiropu.
Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļa kopā ar Bauskas muzeja
speciālistiem un biedrību „Bauskas vecpilsēta” ir izstrādājusi projekta „Honouring the memory of
the Jewish community of Bauska”, projekta īsais nosaukums – „HOMEJEW” (latviski – „Godinot
atmiņas par ebreju kopienu Bauskā”) koncepciju.
Projekta „HOMEJEW” mērķis ir veicināt iedzīvotāju, īpaši jauniešu izpratni par Otrā
pasaules kara notikumiem, holokaustu, veicināt cieņu, izpratni par Bauskā dzīvojušo ebreju
kopienas kultūru, tradīcijām un vēsturi, veikt ebreju kapu labiekārtošanu, izstrādāt koncepciju un
veikt skvēra labiekārtošanu Rīgas ielā, kā arī veicināt starpkultūru dialogu.
Projektā paredzētās aktivitātes – organizēt divas atklātās mācību stundas par holokaustu un
tā radītajām sekām Bauskas novadā, Latvijā, pasaulē 7.-9.klašu skolēniem un 10.-12.klašu
skolēniem, rīkot atklātā tipa konferenci par pēckara izveidoto piemiņas vietu saglabāšanu un
nozīmīgumu, iepazīstināt iedzīvotājus ar ebreju tradīcijām, dzīvesveidu, kultūru tradicionālajos
Bauskas vecpilsētas Pagalmu svētkos, labiekārtot ebreju kapu (Biržu ielā, Bauskāun un bijušās
Bauskas ebreju sinagogas teritoriju.
Dotācijas apjoms projektam: ne vairāk par 100 000 EUR, paredzot iespēju saņemt
priekšfinansējumu līdz 30 %.
Projekta ietvaros projekta iesniedzējam pieejamais finansējums tiek aprēķināts pēc vienotās
likmes dotācijas (lump-sum). Vienotās likmes dotācijas mērķis ir līdzfinansēt projekta
organizatoriskās izmaksas (dalībnieku izmitināšana, ēdināšana, semināru un konferenču izdevumi,
telpu nomas, informatīvo materiālu sagatavošanas izmaksas, piemiņas vietu labiekārtošana utt.).
Dotācijas aprēķina kā vienotās likmes kompensācijas un tās nav tieši saistītas ar konkrētām

izmaksām. Piešķirtais finansējums ir atkarīgs no pasākumu daudzuma un tajos iesaistīto dalībnieku
skaita.
Projekta pieteikums sagatavojams elektroniski Eiropas Komisijas autentificēšanās portālā
(ECAS). Bauskas novada pašvaldība ir saņēmusi PIC kodu (dalības identifikācijas kods), lai varētu
realizēt starptautiskus projektus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, S.Jirgensone, U.Kolužs, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 4 (A.Jātnieks, A.Kursīte, M.Ķikure, A.Novickis), nolemj:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un
plānošanas nodaļai sagatavot projekta pieteikumu saskaņā ar programmas „Eiropa Pilsoņiem”
(2014-2020) vadlīnijām projektu sagatavošanai un iesniegt pieteikumu elektroniski Eiropas
Komisijas autentificēšanās portālā (ECAS) līdz 2015.gada 2.martam.
2. Apstiprināt projekta „HOMEJEW” kopējās plānotās izmaksas līdz 100 000 EUR (simts
tūkstoši euro) aktivitāšu īstenošanai.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības priekšfinansējumu
no Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta līdzekļiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.3, 8.p.

Par Zemgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna
2014. - 2020. gadam saskaņošanu
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas pirmais punkts nosaka, ka
pašvaldība organizē sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē bīstamo atkritumu apsaimniekošanu
savā administratīvajā teritorijā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālos
plānus. Ar 2013.gada 21.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.100 „Par atkritumu
apsaimniekošanas valsts plānu 2013. – 2020.gadam” ir apstiprināts Atkritumu apsaimniekošanas
valsts plāns 2013. – 2020.gadam. Zemgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2007.
– 2013.gadam bija spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim. Bauskas novada dome 2013.gada
28.novembrī pieņēma lēmumu uzsākt Zemgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna
izstrādi 2014.- 2020.gadam un deleģēt Jelgavas pilsētas pašvaldībai Zemgales reģionālā atkritumu
apsaimniekošanas plāna 2014. – 2020.gadam izstrādi, nodrošinot Bauskas novada pašvaldības
iesaisti plāna izstrādē. Ievērojot iepriekš minēto, Zemgales reģionālais atkritumu
apsaimniekošanas plāns 2014. – 2020.gadam ir izstrādāts atbilstoši noteiktajam darba uzdevumam
un sagatavots apstiprināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 9. un 10.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 3 (S.Jirgensone, A.Kursīte, A.Novickis), nolemj:
1.
2.

Saskaņot Zemgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014. – 2020.gadam.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Pielikumā: Zemgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014. – 2020.gadam
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1.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR ZEMGALES ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANAS REĢIONU

Zemgales reģiona teritorija un iedzīvotāji
Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģionu (turpmāk – ZAAR) veido Jelgavas
pilsēta un 9 novadi – Auces, Bauskas, Dobeles, Iecavas, Jelgavas, Ozolnieku, Rundāles,
Tērvetes un Vecumnieku novadi.
Reģiona kopēja platība ir 5465 km2 vai 8% no valsts kopējās teritorijas. Novadu
teritorija aizņem 5405 km2 jeb 98,9% no reģiona kopplatības, Jelgavas pilsētas teritorijas
aizņem 60 km2 jeb 1,1% no reģiona kopplatības.
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzē pieejamās informācijas 2013. gada
sākumā Zemgales reģionā bija 170420 iedzīvotāju tas ir 8,4% no kopējā visas valsts
iedzīvotāju skaita. Jelgavas pilsētā iedzīvotāju skaits bija 57 773 (33.9%) un novados kopā 11
2647 (66.1%) iedzīvotāju. Iedzīvotāju blīvums Jelgavas pilsētā bija 963 iedz./km2 un novadu
teritorijā – 34.4 iedz./km2.
Pastāvīgo iedzīvotāju galvenās vecuma grupas un demogrāfiskās slodzes līmenis
2013. gadā atspoguļots 1. tabulā.
1.1.

1. tabula. Zemgales reģiona pastāvīgo iedzīvotāju galvenās vecuma grupas un demogrāfiskās slodzes
līmenis 2013. gadā.
Iedzīvotāju skaits, %
Līdz darbaspējas
vecumam

Darbaspējas vecumā

Virs darbaspējas vecuma

Demogrāfiskā
slodze

Jelgavas pilsēta

15.5

63.6

20.9

571

Auces novads

14.6

60.8

24.6

646

Bauskas novads

15.1

64.5

20.4

550

Dobeles novads

15.1

63.9

21.0

565

Jelgavas novads

14.9

64.1

21.0

561

Iecavas novads

16.2

63.9

19.9

566

Ozolnieku novads

17.7

62.4

19.9

603

Rundāles novads

14.3

63.2

22.5

584

Tērvetes novads

13.2

64.8

22.0

543

Vecumnieku novads

14.6

63.7

21.7

571

15.12

63.5

21.39

576

Pašvaldība

Vidēji reģionā:

Salīdzinot 1. tabulas rādītājus ar vidējiem rādītājiem valstī, kur iedzīvotāju skaits līdz
darbaspējas vecumam ir 14.3%, virs darbaspējas vecuma – 22.1% un darbaspējas vecumā –
63.6% no kopēja iedzīvotāja skaita, var secināt, ka iedzīvotāju skaits līdz darbaspējas
vecumam Zemgales reģionā ir par 0.82% lielāks nekā vidēji valstī, savukārt, pensionāru skaits
ir par 0.71% mazāks nekā vidēji valstī. Iedzīvotāju skaits darbaspējas vecumā ir vienāds ar
vidējo rādītāju valstī. Ņemot to vērā demogrāfiskā slodze Zemgales reģionā ir nedaudz lielāka
nekā vidēji valstī (demogrāfiskā slodze valstī ir 572).
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Demogrāfiskā prognoze 2013. - 2020. .gadam.
Sagatavojot iedzīvotāju skaita prognozi Zemgales atkritumu apsaimniekošanas
reģionam, tika izmantoti Centrālās statistikas pārvaldes dati par pastāvīgo iedzīvotāju
daudzumu pilsētās un novados 2013. gadā un Latvijas Universitātes Demogrāfijas centra dati,
kas sniedz informāciju par iedzīvotāju skaita izmaiņām līdz 2020. gadam (ieskaitot).
ZAAR iedzīvotāju skaita izmaiņu tendences tiek raksturotas 2. tabulā.
1.2.

2. tabula. Zemgales reģiona iedzīvotāju skaita izmaiņu tendences
Vidējās gada iedzīvotāju skaita izmaiņas, %

Administratīvā
vienība

2011.-2020.

Bauskas rajons

-0,33%

Dobeles rajons

-0,26%

Jelgavas pilsēta

-0,24%

Jelgavas rajons

-0,43%

Tā kā nav pieejami dati par iedzīvotāju skaita izmaiņām atsevišķi pilsētās un laukos
laika periodā no 2013.gada līdz 2020.gadam, pieņemts, ka izmaiņu tendences ir analoģiskas,
kā pilsētās tā arī laukos.
Ņemot vērā vidējās gada iedzīvotāju skaita izmaiņas %, ir sagatavota demogrāfiskā
prognoze laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam, kas parādīta 3. tabulā.

Pašvaldība

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Jelgavas pilsēta

57 773

57 634

57 496

57 358

57 221

57 084

56 947

56 811

Auces novads

7 093

7 075

7 057

7 039

7 021

7 003

6 985

6 965

Bauskas novads

24 946

24 864

24 782

24 701

24 620

24 539

24 459

24 379

Dobeles novads

21 693

21 637

21 581

21 525

21 470

21 415

21 360

21 304

Iecavas novads

8 894

8 865

8 836

8 807

8 778

8 750

8 722

8 694

Jelgavas novads

24 295

24 191

24 087

23 984

23 881

23 779

23 677

23 576

Ozolnieku novads

9 840

9 798

9 756

9 715

9 674

9 633

9 592

9 551

Rundāles novads

3 671

3 659

3 647

3 635

3 624

3 613

3 602

3 591

Tērvetes novads

3 579

3 570

3 561

3 552

3 543

3 534

3 525

3 516

Vecumnieku
novads

8 636

8 608

8 580

8 552

8 524

8 496

8 468

8 441

170 420

169 901

169 383

168 868

168 356

167 846

167 337

166 884

3. tabula. Demogrāfiskā prognoze Zemgales reģionam, 2014.-2020. gadam.

Kopā:

Kā redzams pēc demogrāfiskās prognozes – iedzīvotāju skaits reģionā samazinās. Šis
fakts ir ņemts vērā, sagatavojot savākto atkritumu apjoma prognozi laika periodam līdz 2020.
gadam.
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1.3. Sociāli ekonomiskā situācija reģionā
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2013.-2020., teikts, ka Latvijā salīdzinājumā ar
citiem mājsaimniecību patēriņa izdevumiem, sadzīves atkritumu apsaimniekošana sastāda
0,7% uz vienu personu gadā Latvijā. Šis aprēķins veikts, pamatojoties uz Centrālās statistikas
pārvaldes apkopoto informāciju par privāto mājsaimniecību patēriņa izdevumiem 2011.gadā
un saskaņā ar tiem mājsaimniecības patēriņa izdevumi rēķinot vidēji uz vienu
mājsaimniecības locekli mēnesī, bija 188 lati. Pēc pašvaldību sniegtās informācijas, par
atkritumu apsaimniekošanas maksu redzams, ka atkritumu maksa reģionā uz 2013. gada
janvāri ir robežās no 9.69 – 16.38 EUR/m3 bez PVN. Informācija par atkritumu
apsaimniekošanas maksu Zemgales reģiona pašvaldībās apkopota tabulā Nr. 4.
4.tabula Atkritumu apsaimniekošanas maksa ZAAR pašvaldībās.
Nr.p.k.

Pašvaldība

Maksa par atkritumu
apsaimniekošanu, līdz 2014. gada
31. decembrim
Ls/m3 bez PVN

Maksa par atkritumu
apsaimniekošanu, no 2014. gada
1. janvāra EUR/m3 bez PVN

1.

Jelgavas pilsēta

9.18

13.47

2.

Jelgavas novads

8.98

12.78

3.

Ozolnieku novads

9.81

13.96

4.

Dobeles novads

10.40

14.80

5.

Tērvetes novads

8.34

11.87

6.

Auces novads

11.51

16.38

7.

Bauskas novads

9.32

13.26

8.

Vecumnieku novads

6.81

9.69

9.

Iecavas novads

7.68

10.93

10.

Rundāles novads

8.68

12.35

** - ir pieprasīta, bet nav saņemta informācija no pašvaldības.
Zemgales reģiona iedzīvotāji ir nodarbināti daudzās nozarēs. Pēc Centrālās statistikas
pārvaldes datiem 2012. gadā Zemgales reģionā nodarbināto iedzīvotāju procentuālais
sadalījums pa dažādiem nodarbinātības veidiem attēlots tabulā Nr.5.
5.tabula Zemgales reģionā nodarbināto iedzīvotāju sadalījums pa nodarbinātības veidiem 2013.
gadā.
Nodarbinātības veids

% nodarbināto
iedzīvotāju

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

13.7

Rūpniecība un enerģētika

17.1

Būvniecība

7.7

Tirdzniecība, izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

18.0

Transports, uzglabāšana, informācijas un komunikācijas pakalpojumi

8.2

Finanšu, apdrošināšanas, zinātniskie, administratīvie pakalpojumi, operācijas ar
nekustāmo īpašumu

8.0

Valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana

7.7
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Izglītība

9.6

Veselība un sociālā aprūpe

6.2

Pārējie saimnieciskie veidi

3.8

Analizējot 5. tabulā apkopoto informāciju redzam, ka ievērojama daļa Zemgales
reģiona iedzīvotāju ir nodarbināti nozarēs, kas saistītas ar ražošanu (lauksaimniecība,
mežsaimniecība, rūpniecība un enerģētika) t.i. – 30,8%, nākošā nozare, kurā nodarbināta liela
daļa iedzīvotāju ir tirdzniecība, izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi – 18.0%. Pārējās
nozarēs nodarbināti procentuāli mazāks iedzīvotāju skaits. 2012.gadā Zemgalē strādājošo
mēneša vidējā bruto darba samaksa sastādīja 402 LVL, kas ir mazāka nekā vidējā bruto darba
samaksa Latvijā – 481 LVL. 2012. gadā Zemgales reģionā no visiem iedzīvotājiem vecumā
no 15-74 gadiem 63% bija ekonomiski aktīvi (tai skaitā 54.8% nodarbināti iedzīvotāji un
11,5% darba meklētāji), bet 33.7% bija ekonomiski neaktīvi iedzīvotāji.
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2012. gadā Zemgales reģionā to
mājsaimniecību īpatsvars, kuras naudas trūkuma dēļ nevarēja atļauties segt atsevišķas
izmaksas, t.i. segt komunālo pakalpojumu rēķinus, īri vai atmaksāt kredītu sastādīja - 25%,
savukārt valstī kopumā šis skaitlis ir nedaudz mazāks – 23%.
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2.

REĢIONĀLĀ ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNA
NEPIECIEŠAMĪBA, MĒRĶI UN UZDEVUMI

Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna nepieciešamību nosaka “Atkritumu
apsaimniekošanas likuma” III nodaļa un 2011. gada 12. jūlija Ministru Kabineta (turpmāk MK) noteikumos Nr.564 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem
plāniem un atkritumu rašanās novēršanas programmu”, ir noteikts plāna saturs, tā
apspriešanas un apstiprināšanas kārtība.
Atkritumu apsaimniekošanas plānos iekļauj informāciju par:
1. reģionu, uz kuru attiecas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns;
2. AAP mērķiem un pasākumiem šo mērķu sasniegšanai;
3. atkritumu apsaimniekošanas raksturojumu attiecīgajā reģionā:
3.1. atkritumu apsaimniekošanas analīze, iekļaujot informāciju par radītajiem,
savāktajiem, reģenerētajiem un apglabātajiem atkritumiem, to daudzumu un avotiem
attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā atbilstoši MK 12.07.2011. noteikumu
Nr.564 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem
un atkritumu rašanās novēršanas programmu” šādiem atkritumu veidiem: sadzīves
atkritumi, tai skaitā bioloģiski noārdāmie atkritumi; ražošanas atkritumi; bīstamie
atkritumi; naftas produktu atkritumi; bateriju un akumulatoru atkritumi, elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumi; nolietotie transportlīdzekļi; ārstniecības iestāžu un
veterinārmedicīnas atkritumi; polihlorētos bifenilus un polihlorētos ternefilus saturoši
atkritumi; būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi;
3.2. pastāvošā atkritumu apsaimniekošanas sistēma, tai skaitā atkritumu dalītās
savākšanas sistēma, atkritumu apglabāšanas un reģenerācijas iekārtas;
3.3. prognoze par reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā ietverto atkritumu
plūsmu attīstību plāna darbības laikā;
3.4. pasākumi, kas jāveic, lai uzlabotu šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto atkritumu
sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, to pārstrādi, reģenerāciju un apglabāšanu,
neradot draudus videi;
3.5. izvērtējums par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību, arī par papildus
nepieciešamo infrastruktūru dalītai atkritumu savākšanai, par nepieciešamām jaunām
atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtām un par esošo reģenerācijas vai
apglabāšanas iekārtu slēgšanu;
3.6. jauno atkritumu apglabāšanas vai reģenerācijas iekārtu paredzamā jauda un to
atrašanās vietas noteikšanas kritēriji;
3.7. par reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izpildi atbildīgās institūcijas;
3.8. reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā paredzēto pasākumu īstenošanai
pieejamais un papildus nepieciešamais finansējums un tā avoti, tai skaitā izveidotās
atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras uzturēšanas izmaksas;
3.9. izvērtējums par reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna atbilstību normatīvajiem
aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā un to, kādā veidā plānā iekļautie pasākumi
veicinās normatīvajos aktos noteikto mērķu sasniegšanu.
Atbilstoši 2011. gada 12. jūlija MK noteikumu Nr.564 „Noteikumi par atkritumu
apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas
programmu”, prasībām, reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā (RAAP) iekļauj
informāciju par sadzīves atkritumu, bīstamo atkritumu, izlietotā iepakojuma, nolietoto
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transportlīdzekļu un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu, kā arī būvniecības atkritumu
apsaimniekošanu.
RAAP mērķi ir:


Samazināt atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un
nodrošināt ievērojamu kopējo radīto atkritumu daudzumu samazināšanu,
izmantojot labākas atkritumu rašanās novēršanas iespējas, labākos pieejamos
tehniskos paņēmienus resursu izmantošanas efektivitātes palielināšanu un
ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības veicināšanu;
Attiecībā uz jau radītajiem atkritumiem nodrošināt, ka:


atkritumi nav bīstami vai arī tie rada nelielu risku videi un veselībai;



lielākā daļa atkritumu tiek atgriezti atpakaļ ekonomiskajā apritē, it īpaši
izmantojot pārstrādi, vai arī tiek atgriezti vidē noderīgā (piemēram,
komposts) vai nekaitīgā formā;



apglabājamo atkritumu daudzums tiek samazināts līdz minimumam un
atkritumi tiek iznīcināti vai apglabāti cilvēku veselībai un videi drošā veidā;



atkritumi tiek apstrādāti pēc iespējas tuvāk to rašanās vietām.



Izveidot vienotu uzskaites datu bāzi aptverot visus atkritumu radītājus un
nodrošināt, ka tiek savākti visi radušies atkritumi tie pārstrādāti nepieļaujot
vides piesārņošanu.
Pašvaldībām un atkritumu apsaimniekotājiem organizējot, plānojot un veicot
atkritumu apsaimniekošanu, jāievēro šādas prasības minētajā prioritārajā secībā:
1. jānovērš atkritumu rašanās cēloņi, tai skaitā jāattīsta tīrās tehnoloģijas;
2. jāapzina visi atkritumu radītāji veidojot datu bāzes;
3. jāsamazina atkritumu daudzums (apjoms) un bīstamība;
4. jāveicina atkritumu sagatavošana atkārtotai izmantošanai;
5. atkritumi jāpārstrādā, jāiegūst atkārtoti izmantojami materiāli un enerģija;
6. atkritumi jāapglabā tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, vide, kā
arī personu manta;
7. jāslēdz izgāztuves saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas plāniem, kā arī
jānodrošina slēgto izgāztuvju un poligonu rekultivācija.
RAAP paredzēts laika posmam no 2014. gada līdz 2020. gadam ieskaitot.
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3.

ZEMGALES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SISTĒMAS
RAKSTUROJUMS

Sadzīves atkritumu, dalītu atkritumu vākšanu un sadzīvē bīstamo atkritumu
apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā pašvaldības organizē atbilstoši saistošajiem
noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas
valsts plānu un reģionālos plānus.
Iepriekšējā plānošanas periodā 2007.-2013. gadam ZAAR īpaša uzmanība tika pievērsta
dalītās atkritumu vākšanas sistēmas izveidei pašvaldībās, un jaunu vides aizsardzības
prasībām atbilstošu poligonu izbūvei.
ZAAR ir izveidoti šādi atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objekti:
sadzīves un dalīti vākto atkritumu savākšanas sistēma katrā reģiona pašvaldībā
(transports, konteineri nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanai , konteineri dalīti
vāktiem atkritumiem, laukumi šķiroto atkritumu savākšanai);
divi reģionālie atkritumu apglabāšanas poligoni – poligons „Brakšķi” Līvbērzes
pagastā, Jelgavas novadā un poligons „Grantiņi” Codes pagastā, Bauskas novadā;
dalīti savākto atkritumu šķirošanas līnija Ganību ielā 84, Jelgavā;
nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes iekārta un bioloģiski noārdāmo atkritumu
kompostēšanas laukums „Brakšķos” Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā;
bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu uzkrāšanas šūna biogāzes iegūšanai un
biogāzes koģenerācijas stacija Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā.
ZAAR esošo atkritumu apglabāšanas un reģenerācijas iekārtu uzskaitījums 6. tabulā.
6. tabula. ZAAR esošās atkritumu apglabāšanas un reģenerācijas iekārtas
Iekārta

Nr.
p.k.

Atrašanās vieta

Apsaimniekotājs
SIA „Zemgales EKO”

1.

Sadzīves atkritumu poligons
„Brakšķi”.

Līvbērzes pagasts,
Jelgavas novads

2.

Sadzīves atkritumu poligons
„Grantiņi”

Codes
novads

3.

Atkritumu šķirošanas līnija

Ganību iela 84, Jelgava

SIA „Zemgales EKO”

4.

Sadzīves
apstrādes
bioloģiski
atkritumu
laukums

atkritumu
iekārta
un
noārdāmo
kompostēšanas

Līvbērzes
novads

pagasts,

Jelgavas

SIA „Jelgavas komunālie
pakalpojumi”

5.

Biogāzes
stacija

koģenerācijas

Līvbērzes
novads

pagasts,

Jelgavas

SIA „Brakšķu enerģija”

6.

Bioloģiski
noārdāmo
sadzīves
atkritumu
bioenerģijas šūna biogāzes
ražošanai

Līvbērzes
novads

pagasts,

Jelgavas

SIA „KULK”

pagasts,

Bauskas

SIA „Zemgales EKO”

28.10.2010. „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 8. pants nosaka, ka pašvaldības
organizē sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu
savā administratīvajā teritorijā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu, tāpēc, lai apkopotu informāciju par atkritumu apsaimniekošanas
Zemgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014.-2020.gadam

12
sistēmu katrā reģiona pašvaldībā tika veikta pašvaldību aptauja. Apkopojot un analizējot
pašvaldību iesūtīto informāciju, apzināta esošā atkritumu apsaimniekošanas sistēma reģionā.
Atkritumu apsaimniekošanas sistēmā iesaistīti 75% novadu teritoriju iedzīvotāji un
100% pilsētu iedzīvotāji (vidēji reģionā 87.5 % iedzīvotāju). Atkritumu savākšanas sistēma
reģiona apdzīvotajās vietās kopumā ir pietiekami labi attīstīta, tomēr ir nepieciešama tās
turpmākā attīstība, t.sk., īpaši lauku teritoriju iedzīvotāju iesaistīšana centralizētajā atkritumu
apsaimniekošanas sistēmā.
Reģionā atkritumi, galvenokārt, tiek savākti konteineros. Atkritumu savākšanai
izmantojamo konteineru tilpums ir dažāds, no 0,120 m3 līdz 7 m3. Izlietotā iepakojuma, papīra
un plēves savākšanai visbiežāk tiek izmantoti preskonteineri ar tilpumu 10 m3 līdz 30 m3.
Videi bīstamo atkritumu savākšanai visbiežāk tiek lietoti metāla jūras tipa konteineri ar
tilpumu 35 m3 līdz 50 m3, kā arī mazāka tilpuma konteineri 0.20 m3 un 0.30 m3. Atkritumu
savākšanas biežums reģiona pilsētās parasti ir 6-7 reizes nedēļā. Novados atkritumu
savākšanas biežums svārstās no 1 reizes nedēļā līdz 1 reizei ceturksnī, tas ir atkarīgs no
līguma nosacījumiem, ko konkrētā pašvaldība slēdz ar atkritumu apsaimniekošanas
komercsabiedrību, protams, ņemot vērā arī izmantojamo konteineru tilpums.

3.1.

Atkritumu apglabāšanas poligonu un reģenerācijas iekārtu raksturojums

3.1.1. Sadzīves atkritumu poligons „Grantiņi”
Atbilstoši Zemgales reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam 2007.-2013.
gadam, Jelgavas, Dobeles, Bauskas pilsētu un rajonu pašvaldību vajadzībām tika izstrādāts un
realizēts projekts „Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana Latvijā” Nr.
2004/LV/16/C/PE/005.
Projekts paredzēja visu Bauskas rajonā atrodošos mazo izgāztuvju slēgšanu un
rekultivāciju, sadzīves atkritumu izgāztuves „Grantiņi” rekonstrukciju – vecās izgāztuves
rekultivāciju un jaunā atkritumu apglabāšanas poligona izbūvi.
Jaunais sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Grantiņi” tika uzbūvēts blakus
vecajai sadzīves atkritumu izgāztuvei „Grantiņi”, kas projekta ietvaros tika rekultivēta.
Iekārtas darbībai Jelgavas RVP 2013. gada 5. jūlijā izsniegusi atļauju A kategorijas
piesārņojošajai darbībai Nr.JE13IA0002. Atļauja izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku ~
līdz 2017. gadam.
Sadzīves atkritumu poligona krātuves platība ir 10 000 m2 (1ha), ietilpība 65000m3
sablīvēto atkritumu jeb 78 000 tonnas. Apkalpotā atkritumu savākšanas teritorija ir Bauskas
pilsētas, Bauskas novada, Iecavas novada un Vecumnieku novada administratīvās teritorijas.
Sadzīves atkritumu poligonā „Grantiņi” dienā apglabā aptuveni līdz 35 tonnām sadzīves
atkritumu.
Poligons „Grantiņi” ietver šādus galvenos infrastruktūras elementus:
 atkritumu apglabāšanas krātuve – 10000 m2;
 asfaltētie iekšējie ceļi un laukumi (ar asfaltbetona segumu) – 845 m2;
 administratīvā ēka – 67,2 m2;
 ugunsdzēsības ūdens baseins – 400 m, dziļums 2,7 m;
 infiltrāta savākšanas sistēma ar infiltrāta tvertni un baseinu, ieskaitot sūkņu staciju;
 infiltrāta uzkrāšanas baseins – 400 m2;
 kontroles-reģistrācijas sistēma – svaru tilts, barjeras un viedkaršu sistēma;
 iekšējā elektroapgāde – no transformatora apakšstacijas, kas ietver arī teritorijas
apgaismošanai nepieciešamo jaudu;
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 lietus ūdens kanalizācija un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēma;
 ūdens apgādes sistēma un ūdensapgādes urbums;
 grants pievedceļš (840 m garš no šosejas Rīga-Bauska)-5000 m2;
 inspekcijas ceļš (670 m garš) – 2345 m2;
 2 m augsts žogs ap visu poligona teritoriju un vārti iebraukšanai.
Poligona teritorija nosacīti ir sadalīta sekojošās funkcionālās zonās: atkritumu
pieņemšanas zona, atkritumu apglabāšanas zona un infrastruktūras zona.
Poligona ekspluatācija ietver sekojošas galvenās darbības:
 atkritumu pieņemšana, reģistrācija un kontrole,
 atkritumu apglabāšana,
 infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošana,
 poligona infrastruktūras objektu normālas darbības nodrošināšana,
 monitorings.
Pie poligona administrācijas ēkas ir izveidots kontrolpunkts, kurā atkritumu kravas tiek
reģistrētas, atkritumi tiek vizuāli pārbaudīti, svērti un nosūtīti uz atkritumu apglabāšanas
krātuvi.
Pie svaru tilta uzstādīta „Smart” karšu sistēma, kura ļauj identificēt klientu, saņemt
informāciju par tam piešķirtajiem limitiem, kā arī atvieglina un paātrina operatora – atkritumu
pieņēmēja darbu.
Poligonā ievestie atkritumi tiek deponēti nelielās darba kārtās. Atkritumi katru dienu tiek
izlīdzināti un blietēti ar buldozeru. Kad sablietētais atkritumu slānis sasniedzis 2 metru
augstumu tas tiek pārklāts ar 20 cm biezu apberamā materiāla kārtu un sākas jaunas darba
kārtas veidošana.
Sadzīves atkritumu poligona darba laiks darba dienās no 8.00-18.00. Sestdienas, svētdienas brīvs.
Poligonā ir izveidota monitoringa sistēma, kas sevī ietver: 5 gruntsūdens urbumus, 5
vietas virszemes ūdens paraugu ņemšanai, infiltrāta sastāva un apglabātās atkritumu masas
monitoringu. Vides stāvokļa monitorings tiek veikts saskaņā ar MK 27.12.2011. noteikumu
Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju
apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 5. pielikuma prasībām.
2012.gadā SIA „Geo Consultants” ir izstrādājis atkritumu poligona „Grantiņi” gāzes
savākšanas un utilizācijas tehnisko projektu.
Projekts paredz:
gāzes ekstrakcijas sistēmas izbūvi 1. un 2. kārtu;
gāzes regulēšanas stacijas uzstādīšanu – šīs stacijas uzdevums ir savākt poligona gāzi
no atkritumu šūnas pievadlīnijām kolektorā, padot gāzi uz lāpu, regulēt un kontrolēt gāzes
sastāvu.
kondensāta novadīšanas ierīci.
Poligona gāzes savākšana un sadedzināšana ir paredzēta pēc poligona ekspluatācijas
beigām. 2012. gada novembrī poligonā „Grantiņi” ir izbūvēta gāzes savākšanas sistēmas 1.
kārta.
Biogāzes savākšanas sistēmas 2. kārtu paredzēts ieguldīt līdz 2017. gadam.
Pēc SIA „Zemgales EKO” sniegtās informācijas no poligona darbības uzsākšanas līdz
2014. gadam poligonā „Grantiņi” kopā apglabāts 48 268.23 tonnas atkritumu. Apglabāto
atkritumu daudzums pa gadiem redzams tabulā Nr. 7.
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7. tabula poligonā „Grantiņi” apglabātais atkritumu daudzums.
Gads
Noglabāto
atkritumu
apjoms (t)

2008.
-no
1.augusta
504,56

2009.
11067,76

2010.

2011.

2012.

9653,94

9395,38

8744,09

2013.
8902.5

Kopā:
48268.23

Poligonā atļauts apglabāt: sadzīves atkritumus, ražošanas atkritumus, būvniecības
atkritumus saskaņā ar Jelgavas RVP izsniegtās atļaujas pielikumā norādītiem atkritumu
kodiem. Poligonā apglabājamo atkritumu veidus skatīt pielikumā Nr.3.
30.06.2011. sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pieņēma lēmumu Nr.152
„Par SIA „Zemgales EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu” poligonam „Grantiņi”
atkritumu apglabāšanas tarifu nosakot 15.79 Ls/tn (22,47 EUR/tn) bez PVN un bez DRN.
Tarifs stājās spēkā ar 2011. gada 16. augustu.
3.1.2. Sadzīves atkritumu poligons „Brakšķi”
Iekārtas darbībai Jelgavas RVP 2013. gada 18. oktobrī izsniegusi atļauju A kategorijas
piesārņojošajai darbībai Nr.JE13IA0004 Atļauja izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku.
Sadzīves atkritumu poligons strādā darba dienās no 8.00-17.00, sestdienās un svētdienās no
9.00-16.00.
Sadzīves atkritumu poligona krātuves platība ir 25 000 m2 (2.5ha), ietilpība 175 000m3 jeb
210 000 tonnas, sablīvēto atkritumu. Apkalpotā atkritumu savākšanas teritorija ir Jelgavas
pilsēta, Jelgavas novads, Ozolnieku novads, Dobeles novads, Tērvetes novads un Auces
novads. Sadzīves atkritumu poligonā „Brakšķi” dienā apglabā aptuveni līdz 80 tonnām
sadzīves atkritumu.
Poligona teritorija ir sadalīta sekojošās funkcionālās zonas: atkritumu pieņemšanas un
apstrādes zona, atkritumu apglabāšanas zona, infrastruktūras zona.
Atkritumu poligons „Brakšķi” ietver šādus galvenos infrastruktūras elementus:
- atkritumu apglabāšanas krātuve – 25 000 m2,
- asfaltēti iekšējie ceļi un laukumi (ar asfaltbetona segumu) – 2 019 m2,
- administratīvā ēka – 341.46 m2,
- ugunsdzēsības ūdens baseins – 400 m2,dziļums 2.7m,
- infiltrāta savākšanas sistēma ar infiltrāta tvertni un baseinu, ieskaitot sūkņu stacijas,
- infiltrāta uzkrāšanas baseins – 170 m3,
- infiltrāta uzkrāšanas tvertne ar tilpumu 55 m3,
- kontroles- reģistrācijas sistēma – svaru tilts, barjeras un viedkaršu sistēma,
- iekšējā elektroapgāde – no transformatora apakšstacijas, kas ietver arī teritorijas
apgaismošanai nepieciešamo jaudu,
- lietus ūdens kanalizācija un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēma,
- ūdens apgādes sistēma un ūdensapgādes urbums,
- apvedgrāvji – 2 500 m,
- 2 m augsts žogs ap visu poligona teritoriju un vārti iebraukšanai.
Visa poligona teritorija ir iežogota ar 2 m augstu žogu.
Poligona ekspluatācija ietver sekojošas galvenās darbības:
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 atkritumu pieņemšana, reģistrācija un kontrole,
 atkritumu apglabāšana,
 infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošana,
 poligona infrastruktūras objektu normālas darbības nodrošināšana,
 monitorings.
Poligonā vides stāvokļa monitorings tiek veikts saskaņā ar MK 27.12.2011. noteikumu
Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju
apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 5. pielikuma prasībām.
Poligona monitoringa sistēma, sevī ietver: 7 urbumus gruntsūdens paraugu ņemšanai,
6 vietas virszemes ūdens paraugu ņemšanai, kā arī infiltrāta sastāva un apglabātās atkritumu
masas monitoringu.
2011. gadā poligonā „Brakšķi” ir uzsākta biogāzes savākšanas sistēmas izveide.
Poligona gāzes savākšanas sistēmas izveide paredz:
- 1., 2. un 3. kārtas gāzes ekstrakcijas sistēmas izbūvi;
- Gāzes regulēšanas stacijas uzstādīšanu – šīs stacijas uzdevums ir savākt izgāztuvju
gāzi no atkritumu šūnas pievadlīnijām kolektorā, padot gāzi uz lāpu, regulēt un
kontrolēt gāzes sastāvu;
- Kondensāta novadīšanas ierīci.
Poligona gāzes savākšana un sadedzināšana ir paredzēta pēc poligona ekspluatācijas beigām.
Pēc SIA „Zemgales EKO” sniegtās informācijas no ekspluatācijas uzsākšanas līdz
2014. gada sākumam poligonā apglabātas 146 087.61 tonnas atkritumu. Apglabāto atkritumu
daudzums tonnās pa gadiem tabulā Nr.8.

2010.

2011.

2012.

2013.

30 346.740

29 551.37

20 844.690

Kopā:

146 087.61

2009.

31 165.232

Apglabāto
atkritumu
daudzums (t)

2008.

31 496.506

Gads

2 683.07

8. tabula poligonā „Brakšķi” apglabātais atkritumu daudzums.

Poligonā atļauts apglabāt: sadzīves atkritumus, ražošanas atkritumus un būvniecības
atkritumus saskaņā ar Jelgavas RVP izsniegtās atļaujas pielikumā norādītajiem atkritumu
kodiem. Poligonā apglabājamo atkritumu veidus skatīt pielikumā Nr.2.
27.11.2014. sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pieņēma lēmumu Nr.315, saskaņā
ar kuru sadzīves atkritumu poligonā „Brakšķi” tika apstiprināts jauns atkritumu apglabāšanas
pakalpojuma tarifs 27.90 EUR/t (bez PVN un DRN).
Tarifs stājās spēkā ar 2015. gada 1. janvāri.
3.1.3. Šķirošanas līnija, Jelgavā, Ganību ielā 84
Iekārta nodota ekspluatācijā 01.10.2008. No 2008. gada oktobra līdz 31.12.2009. šo
objektu apsaimniekoja SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” no 01.01.2010. iekārtu
apsaimnieko SIA „Zemgales EKO”. Dalīti savākto atkritumu pieņemšanas, uzglabāšanas
laukuma un angāra ar atkritumu šķirošanas līniju Jelgavā, Ganību ielā 84 darbībai Jelgavas
RVP 2012. gada 17.decembrī ir izsniegusi atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.
JE12IB0032. Atļauja izsniegta uz iekārtas visu darbības laiku.
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Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā un šķirošanas un pārkraušanas centrā tiek
veiktas šādas darbības:
1) Dalīti savākto sadzīves atkritumu (papīrs, kartons, plastmasa) šķirošana un presēšana –
līdz 9000 tonnām gadā. Atkritumu šķirošanas līnijas jauda – 5 t/h.
2) Dalīto atkritumu šķirošana un presēšana angārā (1848 m2).
9. tabula dalīto atkritumu šķirošanas un presēšanas angārā šķirojamo un sapresējamo atkritumu
veidi
Nr.p.k
1.
2.
3.
4.
5.

Atkritumu klases nosaukums
Papīra un kartona atkritumi
Papīra un kartona iepakojums
Plastmasas atkritumi
Plastmasas iepakojums
Tekstilrūpniecības atkritumi

Atkritumu klases kods
200101
150101
200139
150102
040299

3) Dalīto atkritumu savākšana, uzglabāšana un pārkraušana laukumā (630m2)
10. tabula dalīto atkritumu savākšanas, uzglabāšanas un pārkraušanas laukumā apsaimniekojamo
atkritumu veidi.
Nr.p.k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Atkritumu klases nosaukums
Atkritumu klases kods
Metāla atkritumi
200140
Metāla iepakojums
150104
Stikla atkritumi
200102
Stikla iepakojums
150107
Koksnes atkritumi
200138
Koksnes iepakojums
150103
Nolietotas riepas
160103
Liela izmēra atkritumi
200201
Būvniecības atkritumi
170904
Laukumā zem nojumes ( 75 m2)
Elektrisko un elektronisko iekārtu
160213*
atkritumi
Nešķirotas baterijas un
200133*
akumulatori
Luminiscences lampas
200121*
itas motoreļļas, pārnesumu eļļas,
130208*
smēreļļas
Eļļas filtri
160107

* Bīstamie atkritumi - atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.
Šķirošanas līnijas ar dalīti vākto atkritumu pieņemšanas laukums ietver šādus
infrastruktūras elementus:
 asfaltēti iekšējie ceļi un laukumi – 8200 m2, t.sk. laukums 630 m2 dalīto atkritumu
pieņemšanai;
 angārs, kurā izvietota atkritumu šķirošanas līnija – 28 x 66 m=1848 m2;
 administratīvā ēka – 50.4m2;
 kontroles – reģistrācijas sistēma – svaru tilts, barjeras un viedkaršu sistēma;
 lietus ūdens kanalizācija – pēc attīrīšanas lietus ūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī;
 sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēma – ir pieslēgta Jelgavas pilsētas notekūdeņu
savākšanas sistēmai;
 žogs ap visu teritoriju un vārti iebraukšanai.
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Šķirošanas līnija sastāv no:
- -iekraušanas bunkura zemes līmenī.
- -atkritumu padošanas konveijera;
- -atkritumu šķirošanas konveijera, kas sastāv no 8 nodalījumiem atkritumu
šķirošanai un atšķiroto atkritumu savākšanai;
- -magnētiskā atdalītāja dzelzs izstrādājumiem;
- -platformas, kāpnes, margas un cits nepieciešamais aprīkojums.
Dalīti savāktie atkritumi, kas paredzēti šķirošanai, tiek nogādāti šķirošanas līnijā, kur
tos ar speciālas tehnikas palīdzību iestumj iekraušanas bunkurā, tālāk pa padošanas konveijera
lenti atkritumi tie nonāk uz atkritumu šķirošanas konveijeru (pirms tam notiek automātiska
smalkās frakcijas atdalīšana). Atkritumu šķirošanas konveijerā atkritumi manuāli tiek
sašķiroti pa noteiktiem veidiem (kartons, makulatūra, PET – krāsainas, caurspīdīgas, plēve –
krāsaina, balta). Sašķirotie atkritumi tālāk tiek saķīpoti ar presēšanas iekārtas palīdzību.
Sašķirotie un saķīpotie atkritumi tiek realizēti otreizējai pārstrādei.
Šķirošanas līnijas teritorijā ir izveidots laukums dalīto atkritumu pieņemšanai no
iedzīvotājiem. Laukuma plātība ir 630 m2. Laukumā ir izvietoti 7 m3 konteineri šādu
atkritumu veidu: plastmasas atkritumu, tajā skaitā arī izlietotā iepakojuma; papīra un kartona,
tajā skaitā izlietotā iepakojuma; izlietotā stikla iepakojuma; cita veida stikla atkritumu; videi
kaitīgo preču atkritumu, savākšanai ir izbūvēta nojume, kur īslaicīgi tiek uzglabāti bīstamie
atkritumi – izlietotas baterijas, elektrisko iekārtu atkritumi, luminiscentās lampas. Pēc SIA
„Zemgales EKO” sniegtās informācijas 2013. gadā apsaimniekotais daudzums apkopots 11.
tabulā.
11. tabula. 2013. gadā atkritumu šķirošanas centrā, Jelgavā, Ganību ielā 84 apsaimniekotais un
pārstrādei nodotais šķiroto atkritumu daudzums
Atkritumu nosaukums

Atkritumu klase

Sašķirotais
atkritumu
daudzums, tonnas

Papīrs un kartons

200101

131.5

Papīra un kartona iepakojums

150101

571.78

Plastmasa

200139

30.26

Plastmasas iepakojums

150102

108.14

Metāli

200140

4.100

Metāla iepakojums

150104

0.640

Stikla iepakojums

150107

186.24

Koksne, kas neatbilst 200137 klasei

200138

191.440

Nolietotas riepas

160103

10.600

Nederīgas iekārtas, kuras satur citus
bīstamus
komponentus,
nevis
160209,160210,160211 un 160212 klasē
minētos

160213

22.160

Luminiscentās lampas

200121

1.888

Kopā:
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3.1.4. Iekārta nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādei apglabāšanas nolūkos, atkritumu
šķirošanas un pārkraušanas stacija, sadzīves bioloģiski noārdāmo atkritumu
kompostēšanas laukums, būvniecības atkritumu šķirošanas laukums un liela
izmēra atkritumu šķirošanas laukums.
Iekārta uzsākusi savu darbību 2013. gada 2. martā. Iekārtas darbībai JRVP 2013. gada
1. martā izsniegusi atļauju B kategorijas piesārņojošajai darbībai Nr.JE131B0005. Atļauja
izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku. Iekārta atrodas Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā
blakus sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonam „Brakšķi”.
- Atkritumu šķirošanas stacijas kopējā platība ir 1,2 ha.
Sadzīves atkritumu šķirošanas stacijā darbojas nešķirotu atkritumu šķirošanas līnija ar
atkritumu bioloģiskās daļas atšķirotāju un iekārtām atkritumu vieglās frakcijas atdalīšanai no
smagās (apglabājamās) atkritumu frakcijas, kā arī elektromagnētu melno un krāsaino metāla
atkritumu atdalīšanai. Sadzīves atkritumu šķirošanas stacijā uzstādīta atkritumu smalcināšanas
iekārta, kurā no atšķirotās atkritumu vieglās frakcijas tiek sagatavots no atkritumiem iegūtais
kurināmais (kods 191210), ko nodod AS „Cemex”.
Stacijas jauda ir – 30 000 tonnas nešķirotu sadzīves atkritumu apstrāde gadā, iegūstot 15
000 t/gadā sadzīves atkritumu bioloģiski noārdāmo atkritumu, 7 600 t/gadā no atkritumiem
iegūtā kurināmā (kods 191210) un 5 600 t/gadā apglabājamo atkritumu (kods 191212).
Iekārtas tehnoloģiskais process.
Nešķirotie sadzīves atkritumi ar autotransportu tiek ievesti stacijas teritorijā, kur
kontrolpunktā tos nosver, reģistrē un vizuāli novērtē.
Pēc tam stacijas operators, atbilstoši tam kādi atkritumi ir ievesti, nosūta tos vai nu uz
atkritumu šķirošanas-apstrādes angāru, vai uz kompostēšanas laukumu, vai uz speciāli ierīkotām
vietām lielgabarīta, vai būvniecības atkritumu izbēršanai. Izbērtie atkritumi vēlreiz tiek vizuāli
apskatīti, pārbaudīta to atbilstība (ja tiek konstatēti neatbilstoši atkritumu, tad tie tiek atlasīti).
Nešķirotie sadzīves atkritumi, kas nosūtīti uz šķirošanas angāru to mehāniskai šķirošanai,
pēc pirmreizējās atkritumu apskates un neatbilstošo atkritumu atlasīšanas tiek padoti uz atkritumu
šķirošanas stacijas tehnoloģiskajām iekārtām, kur tie tiek mehāniski sadalīti 5 atkritumu frakcijās:
1. Smagā atkritumu frakcija – sadzīves bioloģiski noārdāmie atkritumi, ko izmanto komposta
gatavošanai. Atšķirotie atkritumi ar transportiera lentas palīdzību tiek pārvietoti uz 10 m3
metāla konteineriem un autotransportu nogādāti uz SIA „KULK” apsaimniekoto bioloģiski
noārdāmo sadzīves atkritumu bioenerģētikas šūnu biogāzes ražošanai;
2. Vieglā atkritumu frakcija - pārstrādā no atkritumiem iegūtajā kurināmajā (kods 191210)
cementa ražošanai un uzkrāj tam paredzētajā noliktavā, angārā;
3. Melnie metāli - tiek uzkrāti 7 m3 metāla konteineros un tālāk nodoti pārstrādei.
4. Krāsainie metāli - tiek uzkrāti 7m3 metāla konteineros. Atšķirotie metāli tiek nodoti
pārstrādei;
5. Apglabājamie sadzīves atkritumi - tiek uzkrāti metāla 10 m3 konteineros un ar autotransportu
nogādāti apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonā „Brakšķi”.
Procesa nodrošināšanai tiek izmantotas šādas tehnoloģiskās iekārtas:
1. Atkritumu priekšsmalcinātājs Hammel 650E;
2. Uzkrājējbunkurs BCC 1200 ar transportieri, sasmalcinātās masas vienmērīgai padošanai
tālākai šķirošanai uz trumuļtipa sietu;
3. Trumuļtipa siets TBDS 1800 60x60, kas atdala smago, kompostējamo frakciju no pārējās
atkritumu masas;
4. Magnēts SGM DNP 100/155-HG-T - melno metālu atdalītājs;
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5. Šķirošanas iekārta Westeria 1600 WS2-1600, kas ar gaisa plūsmas palīdzību atdala vieglo
atkritumu frakciju, kas aprīkota ar ciklonu.
6. Iekārta krāsaino metālu atdalīšanai SGM EIS 150/200;
7. Dzirnavas Weima WLK 15 Jumbo atkritumu vieglās frakcijas samalšanai, lai iegūtu no
atkritumiem radīto kurināmo.
8. Transportieri atkritumu plūsmas nodrošināšanai: uz 10 m3 konteineru, kur uzkrāj smago
kompostējamo frakciju, kas rodas pēc trumuļsieta; uz 7 m3 konteineru melno metālu
uzkrāšanai, pēc magnētiskā šķirotāja; uz 10 m3 konteineru apglabājamo atkritumu
uzkrāšanai, pēc šķirotāja ar gaisa plūsmas palīdzību; uz 7m3 konteineru melno metālu
uzkrāšanai pēc otrā magnētiskā šķirotāja; uz 7 m3 konteineru krāsaino metālu uzkrāšanai pēc
iekārtas krāsaino metālu atdalīšanai; uz noliktavu no atkritumiem iegūtā kurināmā
uzkrāšanai; savstarpēji savienojošies no vienas iekārtas uz otru.
Lai iegūtu pēc iespējas sausāku sadedzināmo materiālu, kā arī nodrošinātu AS
„Cemex” noteiktās minimālās materiāla mitruma prasības, noliktava no atkritumiem iegūtā
kurināmā uzkrāšanai ir aprīkota ar piecām teleskopiskajām 12-15 m vēdināšanas caurulēm,
kuras ir novietotas uz noliktavas grīdas. Gaiss vēdināšanas nodrošināšanai tiek iegūts no 5,5
kW elektriskā ventilatora ar jaudu 9600 m3/st. Papildus ir iegādāta operatīvā mitruma
mērīšanas iekārta, kas ļauj sekot sasmalcinātā materiāla mitruma režīmam un optimāli regulēt
ventilēšanas režīmus. Saskaņā ar AS „Cemex” prasībām, katrai piegādātajai kravai tiek
ņemtas operatīvās analīzes, bet reizi ceturksnī tiek veiktas kurināmā pilnās ķīmiskās analīzes,
saskaņā ar AS „Cemex” noteiktajiem parametriem un robežvērtībām. Operatīvās analīzes tiek
veiktas AS „Cemex” laboratorijā, bet pilnās ķīmiskās analīzes veic akreditētā laboratorijā.
Uzņēmuma teritorijā, ir ierīkots laukums liela izmēra atkritumu izkraušanai un
šķirošanai, kur no izkrautajiem lielgabarīta atkritumiem tiek atšķiroti:
- EEIA, kurus novieto īslaicīgās (līdz vienam gadam) uzglabāšanas EEIA noliktavā;
- koka atkritumi, būvniecības atkritumi, kurus uzkrāj būvniecības atkritumu laukumā;
- būvniecības atkritumi, kurus uzkrāj būvniecības atkritumu laukumā;
- sadzīves atkritumu piemaisījumi - tos pārvieto uz nešķirotu atkritumu pieņemšanas vietu.
Atšķirotie apglabājamie sadzīves atkritumi tiek uzkrāti metāla 10 m3 konteineros un ar
autotransportu nogādāti apglabāšanai poligonā „Brakšķi” Līvbērzes pagastā.
Kompostēšanas laukums izbūvēts uz atklāta veida asfaltēta laukuma 2640 m2 platībā,
šķirošanas stacijas teritorijas Ziemeļu pusē. Kompostēšanas laukums aprīkots ar:
- kompostēšanas laukuma drenāžas sistēmu, kas ekspluatācijas laikā nodrošina, ka
maksimālais gruntsūdens līmenis ir zemāks par vienu metru no laukuma pamatnes un
drenāžas ūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēma (tajā skaitā smilšu uztvērējs);
- lietus ūdeņu savākšanas sistēmu un ūdens sūkni ar sprauslu savākto virszemes ūdeņu
izsmidzināšanai uz komposta kaudzēm;
- ūdensnecaurlaidīgu asfaltbetona segumu, lai nepieļautu gruntsūdeņu un pazemes ūdeņu
piesārņošanu.
Teritorija ir iežogota un nodrošināta ar apgaismojumu diennakts tumšajā laikā.
Pēc SIA „Jelgavas Komunālie pakalpojumi” sniegtās informācijas, no iekārtas
darbības uzsākšanas brīža 2013. gada 2. marta līdz 2013. gada 31. decembrim iekārtā ievesto
un atšķiroto atkritumu daudzums parādīts 12. un 13. tabulā.
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12. tabula Sadzīves atkritumu šķirošanas iekārtā 02.03.2013.-31.12.2013. ievesto atkritumu
veidi un daudzums.
Ievestie atkritumi

Daudzums, tonnas

Nešķiroti sadzīves atkritumi
200301

17 785.56

Liela izmēra atkritumi
200307

118.78
Kopā:

17 904.34

13. tabula Sadzīves atkritumu šķirošanas iekārtā 02.03.2013.-31.12.2013. atšķiroto atkritumu veidi
un daudzums.
Atšķirotais materiāls

Daudzums, tonnas

Tālāka apsaimniekošana

Biošūnā noguldāmie atkritumi

9736.08

Kompostēšanas laukums un
biošūna

Melnie metāli
200140

141.57

Atdots pārstrādei

Atkritumu
mehāniskās
apstrādes atkritumi
191212

4239.46

Apglabāts poligonā „Brakšķi”

No
atkritumiem
kurināmais
191210

1489.36

Sadedzināšanai A/S Cemex

60

Atdots pārstrādei

iegūts

Riepas
160103

Sadzīves atkritumu apstrādes iekārtā atšķirotie
atkritumu veidi %

9%

0%

26%

1%

60%

4%
Biošūnā noguldāmie atkritumi

Būvniecības atkritumi

Metāli, kods 200140

Atkritumu mehāniskās apstrādes
atkritumi, kods 191212

No atkritumiem iegūts kurināmais
kods 191210

Riepas, kods 160103

1.att. Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas iekārtā atšķirotie atkritumi
02.03.2013.-31.12.2013.
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Kā redzams nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas iekārtas darbības rezultātā
apgabājami poligonā ir tikai 26 % no nešķirotiem atkritumiem. Pārējos atšķirotos atkritumus
iespējams tālāk izmantot vai nu nododot pārstrādei (5%), sadedzināšanai (9 %) vai arī ievietot
biošūnā biogāzes ražošanai (60%).
3.1.5. Sadzīves atkritumu poligona „Brakšķi II kārta” - bioloģiski noārdāmo sadzīves
atkritumu bioenerģijas šūna biogāzes ražošanai.
Sadzīves atkritumu poligona „Brakšķi II kārtas ” – bioloģiski noārdāmo sadzīves
atkritumu bioenerģijas šūna biogāzes ražošanai ir izbūvēta blakus jau esošajai SIA „Zemgales
EKO” apsaimniekotajai poligona „Brakšķi” atkritumu apglabāšanas krātuvei. Bioenerģijas
šūnas darbībai Jelgavas RVP 2013. gada 04.oktobrī izsniegusi atļauju A kategorijas
piesārņojošai darbībai Nr.JE13IA0003. Atļauja izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku.
Biošūnā paredzēts noguldīt aptuveni 20 000 t/gadā bioloģiski noārdāmās masas, dienā
– līdz 60 t bioloģiski noārdāmās masas. Paredzamais objekta darbības laiks ir 10-11 gadi.
Izbūvētā biošūna sastāv no diviem sektoriem, kas atbilst šādiem parametriem:
14. tabula Biošūnu raksturojošie parametri.

Platība (ha)
Platība (m2)
Ietilpība (m3)
Ietilpība (tonnas)

Atkritumu bioloģiskās
pārstrādes sektors nr.1
0.7363
7363

Atkritumu bioloģiskās
pārstrādes sektors nr.2
0.7206
7206

KOPĀ

77 673

76 017

153 690

77 673

76 017

153 690

1.4569
14 569

Katrs šūnas sektors ekspluatācijas laikā tiks aprīkots ar biogāzes savākšanas sistēmu. Poligona
gāze saskaņā ar noslēgto līgumu starp SIA „KULK” un SIA „Brakšķu enerģija” tiks
izmantota elektroenerģijas ieguvei SIA „Brakšķu enerģija” piederošajā koģenerācijas stacijā.
Bioloģiski noārdāmās masas uzkrāšanas šūna sastāv no:




Diviem bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu bioloģiskās pārstrādes sektoriem nr.1
un nr.2;
Infiltrāta savākšanas sistēmas, kas sastāv no infiltrāta savākšanas caurulēm, divām
infiltrāta uzkrāšanas tvertnēm un divām sūkņu akām;
Biogāzes savākšanas sistēmas.

Ir uzsākta pirmā sektora aizpildīšana ar bioloģiski noārdāmiem atkritumiem, kurus ir
paredzēts pārklāt ar klājumu, kas novērsīs biogāzes izplūdi atmosfērā un samazinās gaisa
piekļuvi biošūnai. Kā izejmateriāls atkritumu slāņu noklāšanai tiks izmantots citur nederīgs
komposts, vai grunts izolējošs materiāls līdz 200 t/gadā. Plānotais atkritumu augstums
biošūnā būs 24 m.v.j.l un nogāžu attiecība 1:2,5.
Ir paredzēts veidot biošūnas pārklājumu, kas kavēs lietus ūdeņu iesūkšanos šūnā, un
tādējādi samazinās infiltrāta daudzumu. Pārklājums tiks veidots no polimēra materiāla –
augsta blīvuma polietilēna, ar kuru tiks pārklātas uzpildīšanas stadijā esošās biošūnas sekcijas.
Pēc tehnoloģiskā reglamenta pārklājumu varēs novākt, lai papildinātu bioloģiski noārdāmo
atkritumu masas krāvumu attiecīgajā šūnas sektorā.
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Pielietojot biošūnas tehnoloģiju ir iespējama biošūnas atkritumu krātuves atkārtota
izmantošana atkritumu bioloģiskās pārstrādes realizācijai. Viena cikla laikā ir paredzēts veikt
biošūnas piepildīšanu, pārsegšanu ar attiecīgu tehnoloģijā paredzēto pārklājumu un atkritumu
biodegradācijas procesu, kura laikā ir paredzēta poligona gāzes savākšana un utilizācija.
Biošūnas tehnoloģiskais cikls noslēdzas ar šūnas atvēršanu, atkritumu masas ekskavāciju, tās
pēcapstrādi (atkārtoti izmantojamo materiālu, kas tika noglabāti bioloģiski noārdāmā
materiāla sastāvā, atšķirošanu) un iegūtā materiāla utilizāciju vai apglabāšanu atkritumu
krātuves 3. un 4. sektorā (tiks izbūvēti pēc biošūnas sektoru ekspluatācijas uzsākšanas).
Biošūnas tehnoloģiskais cikls paredz, ka pēc atkritumu materiāla ekskavācijas no krātuves
abiem sektoriem tehnoloģiskais cikls var tikt atkārtots. Paredzams, ka viena cikla ilgums būs
~ 10-11 gadi. Biošūnas tehnoloģiskais cikls attēlots 3.1.1. attēlā. Saskaņā ar datorprogrammas
„Landgem 3.02” modelēšanas rezultātiem desmit gadu laikā no biošūnas izdalīsies apmēram
36 000 t biogāzes.

3.1.1.attēls. Biošūnas tehnoloģiskais cikls

3.1.6. Biogāzes koģenerācijas stacija „Brakšķi”
Iekārta nodota ekspluatācijā 2013. gadā. Biogāzes koģenerācijas stacijā ir uzstādīta
TEDOM Cento T160BIO koģenerācijas iekārta ar elektrisko jaudu 160 kW, siltuma jaudu 205
kW, paredzētais kurināmais – poligona gāze, plānotais poligona gāzes patēriņš – 580 560
m3/gadā. Iekārtas iedarbināšanai tika izmantota biogāze ar aptuveno patēriņu 70,8 m3/h pie
metāna satura gāzē – 65%. Biogāze tiks iegūta no poligona ar 15 pieslēguma vietām. Gāzes
savācēj sistēma sastāv no perforētām caurulēm, kas horizontāli ieguldītas poligona kalnā
vairākos līmeņos, kondensāta savākšanas sistēmas un gāzes kolektora sistēmas. Savāktā gāze
ar sūkņa palīdzību tiks sūknēta uz koģenerācijas stacijas iekārtu, atdalot no gāzes kondensātu.
Sistēma no ieregulēšanas stacijas līdz koģenerācijas iekārtai ir hermētiska. Biogāzes
koģenerācijas stacijā plānots sadedzināt poligona gāzi, kas radusies SIA „Zemgales EKO”
apsaimniekotajā atkritumu apglabāšanas šūnā un arī SIA „KULK” bioenerģijas šūnā radušos
biogāzi.
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3.2.

Zemgales AAR atkritumu apsaimniekotāju raksturojums

28.10.2010. “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 12. pants nosaka, ka atkritumu
apsaimniekotājs pirms attiecīgo darbību veikšanas saņem VVD atļauju atkritumu savākšanai,
pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai. Savukārt MK 2011. gada 13.
septembra noteikumi Nr.703 „Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu
savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu
un tās maksāšanas kārtību”, nosaka:
1) atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļauju
izsniegšanas un anulēšanas kārtību;
2) atkritumu apsaimniekošanas atļaujās izvirzāmās prasības;
3) atļauju veidlapas atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai
uzglabāšanai;
4) biedrību, kura apvieno ne mazāk kā divas trešdaļas atkritumu apsaimniekošanas
komersantu, kas veic savu darbību Latvijā, un kuras izveidota neatkarīgu ekspertu
komisija izsniedz atzinumu par tāda komersanta tehniskajām iespējām veikt atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu vai uzglabāšanu, kurš ir paredzējis
veikt minētās darbības;
5) kārtību, kādā tiek sniegts 4.punktā minētais atzinums.
ZAAR plāna 2014.-2020.gadam izstrādāšanas brīdī reģionā ir izsniegtas un darbojas 23 atļaujas atkritumu savākšanai, 31 atļaujas atkritumu pārvadāšanai, 22 atļaujas atkritumu
pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai un 11 atļaujas atkritumu apsaimniekošanai.
28.10.2010. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. pants nosaka, ka pašvaldība
publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu
un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā. Plāna izstrādes brīdī
ZAAR pašvaldības ir noslēgušas līgumus ar 8 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
operatoriem.
Zemgales reģionā pašvaldībās atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz:
-

SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”, apkalpo Jelgavas pilsētu

-

SIA „Vides serviss”, apkalpo Bauskas novadu;

-

SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi”, apkalpo Dobeles novadu;

-

SIA „Auces komunālie pakalpojumi”, apkalpo Auces novadu;

-

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, apkalpo Iecavas novadu;

-

SIA „Jelgavas novada KU”, apkalpo Jelgavas novadu;

-

SIA „Clean R”’, apkalpo Tērvetes novadu un Ozolnieku novadu;

-

SIA „Ragn-Sell”, apkalpo Rundāles novadu un Vecumnieku novadu.
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15. tabula ZAAR pašvaldību noslēgtie sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu darbības
termiņi.
Pašvaldība
Jelgavas pilsēta

Atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrība

Līguma darbības termiņš

SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi”

2029. gada 1. novembris

Jelgavas novads

SIA „Jelgavas novada KU”

Līgums darbojas uz pakalpojumu
kvalitatīvu
sniegšanas,
nodrošināšanas laiku.

Ozolnieku novads

SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” līdz 2014. gadaPlāna projekta rakstīšanas laikā
1.jūlijam.
tika izsludināts konkurss.
SIA „Clean R” no 2014. gada 1. jūlija.

Dobeles novads

SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi”

2019. gada 31. decembris

Auces novads

SIA „Auces komunālie pakalpojumi”

2015. gada 31. decembris

Tērvetes novads

SIA „Clean R”

2017. gads

Bauskas novads

SIA „Vides serviss”

2015. gada 31. decembris

Iecavas novads

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”.

2016. gada 1. novembris

Rundāles novads

SIA „Ragn-Sell”.

2018. gada 22. jūlijs

Vecumnieku novads

SIA „Ragn-Sell”.

2018. gada 7. aprīlis

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2004. gadā 1.novembrī noslēgtais līgums ar SIA „Jelgavas
komunālie pakalpojumi” ir noslēgts, atbilstoši tā noslēgšanas brīdī spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām, piemērojot likuma „Par iepirkumiem valsts vai pašvaldību vajadzībām” 4.panta 1.daļas
6.punktu. Rundāles novads, Ozolnieku novads, Tērvetes novads atkritumu apsaimniekotāju izvēlējies
piemērojot Publiskā iepirkuma likuma normas.

16. tabula. ZAAR pašvaldībās savākto sadzīves atkritumu daudzums un par atkritumu
apsaimniekošanu noslēgto līgumu skaits
Pašvaldība

Līgumu skaits
Juridiskās personas

Savāktie atkritumi, m3

Privātpersonas

Juridiskās
personas

Privātpersonas

Jelgavas pilsēta

710

4 425

27 000

76 000

Ozolnieku novads

62

894

4 104

12 996

Jelgavas novads

284

2483

**

**

Bauskas novads

476

3 115

12 663

24 330

Dobeles novads

335

3 657

6 516

30 707

Auces novads

**

**

101

908

Tērvetes novads

4

372

874

261

Vecumnieku
novads

86

813

4500

3600

Iecavas novads

97

1 000

3 173

7 868

Rundāles novads

**

**

949.48

2 598.88

~14.313

59 880.48

159 268.88

Kopā reģionā:

** - nav informācijas no pašvaldībām.
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16. tabulā apkopotajā informācijā par noslēgto līgumu skaitu pie juridisko personu līgumiem
ir pieskaitīti līgumi ar namu apsaimniekotājiem: Jelgavas pilsētā - 60 līgumi, Bauskas novadā
- 16 līgumi. Apkopojot datus par noslēgtajiem līgumiem iezīmējās problēma, ka ne vienmēr,
zinot noslēgto līgumu skaitu, var objektīvi spriest par atkritumu apsaimniekošanas sistēmā
iesaistīto iedzīvotāju skaitu. Jo reģionā ir arī daudzdzīvokļu māju īpašnieki, kas noslēguši
līgumus par atkritumu apsaimniekošanu, kā privātpersona (atkritumus izved biežāk), bet
īpašumā esošie dzīvokļi tiek izīrēti ģimenēm. Nākošajā plānošanas periodā pašvaldībām
aktīvāk būtu jāstrādā pie līgumu slēgšanas veicināšanas un līgumu izpildes kontroles.’
Zemgales AAR savākto atkritumu veidi un daudzums.
Šīs nodaļas sagatavošanā ir izmantota LVĢMC, reģiona pašvaldību un atkritumu
apsaimniekotāju sniegtā informācija par 2012. gadā savākto atkritumu veidiem un daudzumu
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3.3.

3.3.1. Savāktie sadzīves atkritumi, tai skaitā bioloģiski noārdāmie atkritumi.
ZAAR teritorijā sadzīves atkritumus savāc 8 komercsabiedrības. 2012. gadā reģiona
poligonos tika apglabātas 36 613.84 tonnas sadzīves atkritumu, reģiona sadzīves atkritumu
apsaimniekotāji kopā savākuši 33 347.67 tonnas nešķirotu sadzīves atkritumu, 3266.17 tonnas
nešķirotu sadzīves atkritumu poligonā nodevuši apglabāšanai tiešie atkritumu radītāji. Dati
iegūti izmantojot LVĢMC datu bāzē publiski pieejamo informāciju, no apsaimniekotāju
iesniegtajiem statistikas pārskatiem „3-Atkritumi”.
17. tabula ZAAR apsaimniekotāju 2012. gadā reģionā savākto sadzīves un lielgabarīta
atkritumu daudzums
Apsaimniekotājs

Sadzīves atkritumi, tonnas

Lielgabarīta atkritumi, tonnas

SIA „Vides serviss”

5 117.9

0.9

SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi”

17 642.5

269.2

SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi”

4 915.1

2.07

SIA „Auces komunālie pakalpojumi”

994.00

**

SIA „Būve Eko”

42.28

**

SIA „L&T”

1 378.9

**

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”

1 615.8

**

Jelgavas novada KU

1 336.1

**

33 042.58

272.17

Kopā:

** - LVĢMC datu bāzē nav pieejama informācija par pašvaldībā radītajiem atkritumiem

Jelgavas pilsētā lielgabarīta atkritumi no iedzīvotājiem tiek pieņemti arī dalīto
atkritumu vākšanas laukumos, kurus apsaimnieko SIA „Zemgales EKO”. 2012. gadā
laukumos nodoti 32.92 tonnas liela izmēra atkritumi.
3.3.2. Bīstamie atkritumi (bateriju un akumulatoru atkritumi, EEIA, riepas.)
2012. gadā pēc LVĢMC datu bāzē pieejamās informācijas Zemgales reģionā kopā
radīts ir 2 002,689 tonnas bīstamo atkritumu, savākts ir 19 040.629 tonnas bīstamo
atkritumu. Kā redzams savākto bīstamo atkritumu daudzums ir lielāks, nekā radīto atkritumu
daudzums. Tas ir izskaidrojums ar to, ka savākti tiek ari bīstamie atkritumi no organizācijām
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un iedzīvotājiem, kuriem nav jāsniedz statistikas atskaites par radīto bīstamo atkritumu
daudzumu.
ZAAR Dobeles novadā, Zebrenē atrodas bīstamo atkritumu apglabāšanas poligons,
kuru apsaimnieko LVĢMC, Jelgavas RVP 2008. gada 1. decembrī izsniegusi A kategorijas
atļauju Nr. JET-7-0016A piesārņojošās darbības veikšanai. 2012. gadā poligonā apglabātas 1
126.6407 tonnas bīstamo atkritumu.
Reģionā radīto bateriju un akumulatoru, EEIA, eļļas filtru un luminiscento lampu
atkritumu daudzums parādīts 18. tabulā.
18. tabula. Reģionā radīto bateriju un akumulatoru, EEIA, eļļas filtru, luminiscento lampu
daudzums
Pašvaldība

Bateriju
un
akumulatoru
atkritumi
(klase
160601;
160603)

EEIA
(klase 160213)

Eļļas filtri (klase
160107)

Luminiscentās
lampas
(klase
200121)

Jelgavas pilsēta

10.68

18.539

0.6

4.051

Jelgavas novads

0.27

**

0.975

0.117

Dobeles novads

6.303

5.76

0.727

0.71

Auces novads

**

**

0.007

0.048

Tērvetes novads

**

**

0.11

0.008

Bauskas novads

1.251

6.2

13.995

0.237

Iecavas novads

0.2

**

0.06

0.47

Ozolnieku novads

1.72

**

0.388

0.65

20.424

30.499

16.862

6.291

Kopā:

** - LVĢMC datu bāzē nav pieejama informācija par pašvaldībā radītajiem atkritumiem

2012. gadā ZAAR atkritumu apsaimniekotāji ir savākuši un nodevuši pārstrādei 149.4 tonnas
nolietotu riepu.
Informācija par reģionā radītajiem un savāktajiem naftas produktu atkritumiem,
nolietotu transportlīdzekļu un polihlorēto bifenilu, polihlorēto ternefilu atkritumiem nav
pieejama datu bāzēs nav pieejama.
3.3.3. Reģionā savāktie un reģenerētie dalīti vāktie sadzīves atkritumi, tai skaitā
izlietotais iepakojums daudzums.
Pēc LVĢMC datu bāzes ZAAR sadzīves atkritumu apsaimniekotāji 2012. gadā dalīti
savākuši un nodevuši pārstrādei 19.tabulā apkopotos izlietotā iepakojuma veidus un
daudzumus.
19. tabula. 2012. gadā sadzīves atkritumu apsaimniekotāju savāktais dalīti vākto atkritumu
veids un daudzums, tonnas
Papīrs/kartons

Stikls

Plastmasa

Metāls

Bauskas novads -SIA „Vides serviss”

98.54

78.28

28.81

5.396

Jelgavas pilsēta, Ozolnieku novads - SIA
„Jelgavas komunālie pakalpojumi”

33.08

86.78

25.82

3.21
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Papīrs/kartons

Stikls

Plastmasa

Metāls

Dobeles novads - SIA „Dobeles komunālie
pakalpojumi”

32.24

53.64

3.09

**

Auces novads - SIA „Auces komunālie
pakalpojumi”

7

5.94

**

**

Jelgavas pilsēta - SIA „Zemgales EKO”

495.67

6.72

55.38

3.72

Iecavas novads - SIA „Dzīvokļu komunālā
saimniecība”

19.31

3.52

**

**

Jelgavas novads - Jelgavas novada KU

**

19.64

10.24

**

Kopā:

685.84

260.16

123.34

12.326

**- LVĢMC datu bāzē nav pieejama informācija par savākto atkritumu daudzumu, vai arī pašvaldībā šāda veida
šķirotie atkritumu daudzumi netika uzskaitīti.

Pēc LVĢMC datu bāzē pieejamās informācijas 2012. gadā ZAAR 24 metāla
pieņemšanas punktos tika pieņemtas 37 676.904 tonnas metāla (atkritumu klase 200140).
Paralēli pašvaldību veidotajai dalītai atkritumu vākšanas sistēmai reģionā darbojas arī
komersanti, kas savāc izlietoto iepakojumu no iedzīvotājiem speciāli tam paredzētos
savākšanas punktos. Kopumā uz 2013. gada 1.decembri ZAAR darbojās 10 komersanti, kam
Jelgavas reģionālā vides pārvalde ir izsniegusi atļauju iepakojuma savākšanai un
apsaimniekošanai.
Pēc LVĢMC datu bāzē pieejamās informācijas 2012. gadā kopā ZAAR savākts šāds
daudzums dalīti vākto papīra un kartona, plastmasas un stikla atkritumu (skat.20.tabulu).
20. tabula 2012. gadā reģiona apsaimniekotāju un komersantu savāktais dalīti vākto
atkritumu veids un daudzums, tonnas
Papīrs un kartons

Plastmasa
150102

200102

Kopā savākts

Atkritumu
klase

200101

150101

Jelgavas
pilsēta

582.335

459.67

179.674

61.215

138.58

6.72

1428.194

Dobeles
novads

32.24

212.286

10.695

298.574

53.64

0

607.435

Bauskas
novads

0

98.64

0

29.5

0

79.36

207.5

Jelgavas
novads

0

0

10.24

0

3.52

0

13.76

Auces novads

7

0

0

0

5.94

0

12.94

Iecavas
novads

19.31

0

0

0

3.52

0

22.83

Ozolnieku
novads

0

0

2.706

0

0

0

2.706

Rundāles
novads

20.5

0

21.5

0

18

0

60.0

661.385

770.596

224.815

389.289

223.2

86.08

2355.365

Kopā:

200139

Stikls
150107
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Kā redzams vislielākais daudzums atkārtoti pārstrādājamo atkritumu daudzums ir
savākts Jelgavas pilsētā, Dobeles novadā un Bauskas novadā, kur ir liels iedzīvotāju skaits,
plašs veikalu tīkls un ražošanas uzņēmumi, kuru darbības rezultātā veidojas šie atkritumi. Tā
kā 2012. gadā ZAAR poligonos kopā tika apglabātas 36 613,84 tonnas sadzīves atkritumu un
pieņemot, ka visi reģionā savāktie sadzīves atkritumi ir apglabāti reģionālajos poligonos, tad
var aprēķināt, ka dalīti savākto otrreizēji pārstrādājamo atkritumu daudzums reģionā ir 6.43%.
Šis rādītājs ir ļoti mazs un kā parāda 20. tabulā apkopotie dati, tad nākamajā plānošanas
periodā lielāka uzmanība jāpievērš tieši dalītai atkritumu vākšanas sistēmas attīstībai reģiona
novados, kā arī stingrāk būtu jākontrolē iedzīvotāju un uzņēmēju iesaistīšanos pašvaldības
izveidotajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā.
ZAAR reģionā Jelgavā darbojas arī divas plastmasas (tai skaitā iepakojuma)
pārstrādes rūpnīcas - SIA „GREEN WORLD” un AS „PET Baltija”, kas 2012. pārstrādājušas
25 329.09 tonnas plastmasas atkritumu (kods:200139) un 3739.42 tonnas izlietota plastmasas
iepakojuma (kods:150102). Pārstrādei izmantota R3 metode – par šķīdinātājiem neizmantotu
organisko vielu pārstrāde vai attīrīšana.
3.3.4. Ārstniecības iestāžu un veterinārmedicīnas atkritumi.
Lielu daļu no ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīnas aprūpes iestādēs radītajiem
bīstamajiem
atkritumiem
apsaimnieko
bīstamo
atkritumu
apsaimniekošanas
komercsabiedrības, kuras ir specializējušās šādu atkritumu apsaimniekošanā. Jelgavas pilsētas
slimnīcā ir uzstādīta un darbojas medicīnas iekārta „Sterimed”, kas nodrošina infekciozo
atkritumu apstrādi, tos sasmalcinot un dezinficējot ar ķīmisko sastāvu „Stericid”. Pēc
apstrādes bīstamie infekciozie atkritumi vairs nav bīstami un ir apsaimniekojami kā sadzīves
atkritumi. Saskaņā ar statistikas pārskata „Nr.3-Atkritumi” informāciju 2012.gadā iekārtā
pārstrādātas 27 tonnas 180103 klases – atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai ir noteiktas
īpašas prasības, lai novērstu un aizkavētu infekcijas izplatīšanos. Atkritumu pārstrāde veikta
izmantojot R7 metodi - ko lieto piesārņojuma mazināšanai, izmantojot ķīmisko vielu vai
ķīmisko produktu reģenerāciju.
Saskaņā ar LVĢMC datiem 2012. gadā ZAAR tika radīts šāds daudzums cilvēku un
dzīvnieku veselības aprūpes atkritumu: atkritumu klase 180101-1.097 tonnas, atkritumu klase
180102-0.438 tonnas, atkritumu klase 180103-29.23 tonnas.
3.3.5. ZAAR poligonos 2013. gadā apglabāto atkritumu daudzums
Šīs sadaļas sagatavošanai tika izmantota informācija no pašvaldībām iesniegtā
poligonu darbības gada pārskata par 2013. gadu.
 Poligonā „Grantiņi” apglabātais atkritumu daudzums
2013. gadā poligonā pieņemti un apglabātas 8 902.5 tonnas atkritumu, tai skaitā
198.76 tonnas ražošanas un 273.42 tonnas būvniecības atkritumu. Analizējot poligonā
pieņemto un apglabāto atkritumu daudzumu pa gadiem redzams, ka laika periodā no 2010.
gada -2012. gadam tam tendence bija samazināties savukārt 2013. gadā apglabāto atkritumu
daudzums ir nedaudz palielinājies: 2010.g.-9 653.94 tonnas; 2011.g.-9 359.380 tonnas;
2012.g.-8 744.090 tonnas; 2013.g.–8902.5 tonnas.

Zemgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014.-2020.gadam

29
21. tabula. 2013. gadā poligonā „Grantiņi” apglabāto atkritumu daudzums
Atkritumu klase

Apglabātais daudzums, tonnas

Nešķiroti sadzīves atkritumi

200301

8288.2

Liela izmēra atkritumi

200307

18.94

Azbestu saturoši būvmateriāli

170605

242.56

Būvniecības atkritumi

170904

30.86

Ielu tīrīšanas atkritumi

200303

110.92

Plastmasa

170203

35.1

Notekūdeņu vietējās attīrīšanas
iekārtu dūņas

020203

33.2

Patēriņam nederīgi materiāli

020204

130.1

Pārstrādei nederīgs papīra un
kartona iepakojums

150101

0.360

Bioloģiski noārdāmie atkritumi

200201

12.26

Atkritumu nosaukums

Kopā:

8902.5

 Poligonā „Brakšķi” apglabātais atkritumu daudzums
2013. gadā poligonā noglabātas 20 844.690 tonnas atkritumu, tai skaitā 1 237.32
tonnas ražošanas atkritumu un 60.44 tonnas būvniecības atkritumu. Analizējot poligonā
pieņemto un apglabāto atkritumu daudzumu pa gadiem redzams, ka tam tendence ir
samazināties: 2010.g-31 165.232 tonnas; 2011.g.-30 346.740 tonnas; 2012.g.-29 551.370
tonnas 2013.g. – 20 844.690 tonnas.
22. tabula. 2013. gadā poligonā „Brakšķi” apglabāto atkritumu daudzums
Atkritumu klase

Apglabātais daudzums ,
tonnas

Nešķiroti sadzīves atkritumi

200301

19 446.35

Bioloģiski noārdāmi atkritumi

200201

4.8

Ielu tīrīšanas atkritumi

200303

0.84

Liela izmēra atkritumi

200307

58.94

Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu
dūņas

020203

86.4

Rūpnieciskās notekūdeņu dūņas

190811

771.18

Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas
maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei

170107

39.84

Plastmasas iepakojums* pārstrādei
nederīgs

150102

230.64

Gaļas atkritumi pēc ādu apstrādes

040101

51.6

Atkritumi pēc ādu apstrādes ar kaļķi

040102

65.68

Hromu saturoši ādu miecēšanas atkritumi

040104

12.32

Hromu nesaturoši ādu miecēšanas

040105

3.98

Atkritumu nosaukums
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Atkritumu klase

Apglabātais daudzums ,
tonnas

Notekūdeņu vietējās attīrīšanas dūņas

040106

9.08

Hromu saturoši miecētas ādas atkritumi

040108

9.16

Ādu apstrādes atkritumi

040109

25.32

Citi šīs grupas atkritumi

040199

7.96

Azbestu saturoši būvmateriāli

170605

20.6

Atkritumu nosaukums
atkritumi

Kopā:

20844.69

2013. gadā ZAAR poligonos kopā apglabāts 29 747.19 tonnas atkritumu tai skaitā 1 805.94
tonnas ražošanas atkritumus un 27 941.25 tonnas sadzīves atkritumu. Apglabāto sadzīves un
ražošanas atkritumu procentuālā attiecība attēlota 3.3.2. attēlā.
ZAAR poligonos apglabāto sadzīves un ražošanas atkritum u
procentuālā attiecība

6%

sadzī ves
ražošanas

94%

3.3.2. att. ZAAR poligonos apglabāto sadzīves un ražošanas atkritumu procentuālā attiecība.

Kā redzams, lielākā daļa apglabāto atkritumu ir sadzīves atkritumi (94%) un tikai 6%
no poligonos apglabātajiem atkritumiem ir ražošanas atkritumi. Attīstot atkritumu šķirošanas
sistēmu reģionā, iespējams samazināt poligonos apglabājamo sadzīves atkritumu daļu.
3.4.

Dalītās vākšanas sistēma reģionā

Kopumā reģionā, piesaistot gan pašvaldību līdzekļus, gan Eiropas finansējumu, ir
izveidoti 379 punkti, 7 laukumi atkritumu dalītai vākšanai. Laika periodā no 2006. gada līdz
2008. gadam ZAAR tika realizēts ES Kohēzijas fonda projekts “Zemgales reģiona sadzīves
atkritumu apsaimniekošana Latvijā”. Projekta realizācijas gaitā, Zemgales reģiona
apdzīvotajās vietās, kurās iedzīvotāju skaits bija 200 un vairāk, tika izveidoti 313 dalītās
atkritumu vākšanas (turpmāk - DAV) punkti. Reģiona pašvaldībās izveidoto DAV punktu
skaita sadalījums redzams tabulā Nr.23.
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23. tabula. Pašvaldībās izbūvēto dalītās atkritumu vākšanas punktu un laukumu sadalījums
Pašvaldība

DAV punktu
skaits,par ES
kohēzijas fonda
līdzekļiem

Jelgavas pilsēta
Jelgavas novads
Ozolnieku novads
Dobeles pilsēta
Auces novads
Tērvetes novads
Dobeles novads
Bauskas pilsēta
Bauskas novads
Rundāles novads
Vecumnieku novads
Iecavas novads
Kopā:

110
53
8
20
14
4
16
47
24
7
10
313

DAV punktu skaits,
Piesaistot
pašvaldības vai
komersantu
finansējumu.

DAV laukumu
skaits

3

2

7
10
27
12
10
66

1

1
7

3.4.1.att. ZAAR izbūvētie dalītās atkritumu vākšanas punkti
Jelgavas pilsētā ir izbūvēti 110 DAV punkti un darbojas trīs DAV laukumi - Paula
Lejiņa ielā 6, Salnas ielā 20 un Ganību ielā 84.
Punktos ir izvietoti trīs 1.1 m3 plastmasas konteineri, dzeltenas krāsas konteiners
paredzēts plēves, plastmasas, papīra un kartona iepakojuma savākšanai, zaļas krāsas
konteiners paredzēts stikla iepakojuma savākšanai, kā arī melnas krāsas konteiners nešķirotu
sadzīves atkritumu savākšanai.
Laukumos no iedzīvotājiem bez maksas tiek pieņemti sašķiroti atkritumi. Vienīgais
nosacījums ir, ka nododamajiem atkritumiem jābūt tīriem un sašķirotiem, t.i., bez sadzīves
atkritumu piejaukuma.
Laukumā strādā laukuma uzraugs, kurš palīdz iedzīvotājiem pareizi izvietot sašķirotos
atkritumus pa konteineriem. DAV laukumos iedzīvotājiem ir iespēja nodot šāda veida
atkritumus:
 Papīrs un kartons, tajā skaitā izlietotais iepakojums;
 Plastmasas atkritumi, tajā skaitā izlietotais iepakojums;
 Izlietotais stikla iepakojums;
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Cita veida stikla atkritumi;
Videi kaitīgo preču atkritumus;
Sadzīvē radušos bīstamos atkritumus;
Metālu, metāla dzērienu iepakojumu;
liela izmēra atkritumus;
Būvniecības atkritumus;
Dārzu atkritumus;

Laukumus apsaimnieko SIA „Zemgales EKO”, kam Jelgavas RVP izsniegusi
atkritumu apsaimniekošanas atļauju. 2013. gadā laukumos savāktais un sašķiroto atkritumu
daudzums parādīts 24.tabulā:
24. tabula. SIA „Zemgales EKO” apsaimniekotajos laukumos Jelgavā P.Lejiņa ielā 6 un Salnas
ielā 20, savāktais šķiroto atkritumu daudzums
Atkritumu
nosaukums

Atkritumu
klase

Savāktais atkritumu daudzums,
tonnas
Paula Lejiņa 6
Salnas iela 20

Papīrs un kartons

200101

32.580

18.280

Plastmasa

150101
200139

13.740

21.620

Metāli

150102
200140

3.590

2.30

Stikls

150104
200102

45.740

53.500

150107
160103
200121
160213

6.340
0.2
15.21

5.003
0.031
5.760

117.4

106.494

Riepas
Luminiscentās lampas
Nederīgas iekārtas,
kuras satur citus
bīstamus komponentus
Kopā:

DAV laukumi P. Lejiņa ielā 6 un Salnas ielā 20 ir atvērti otrdien, trešdien, ceturtdien un
piektdien no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, sestdien un svētdien – no plkst. 9.00 līdz plkst.
17.00, pirmdienā laukumi slēgti.
DAV laukums Ganību ielā 84 ir atvērts pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no
plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, sestdien no 9.00-14.00 un svētdienā slēgts.
Bauskas pilsētā iedzīvotājiem iespēja šķirot atkritumus ir kopš 2002. gada. Bauskas novadā
kopā ir 108 sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti –, no tiem Bauskas pilsētā ir ierīkoti
- 57. Punktos pieejami divu veidu konteineri – dzeltenas un zaļas krāsas 1.1 m3 plastmasas
konteineri. Punkti ir izvietoti uz cieta betona seguma. Materiāla izvešana tiek veikta bez
maksas.

Zemgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014.-2020.gadam

33

Konteinerā iedzīvotāji aicināti ievietot








Papīru, kartonu, makulatūru (grāmatas bez vākiem)
saplacinātas PET dzērienu pudeles,
auto logu tīrīšanas šķidruma kanniņas (HDPE plastmasa )
plastmasas plēvi, maisiņus (LDPE plastmasa)
tetrapakas,
metāla konservu kārbas,
alumīnija dzērienu bundžiņas,

 stikla taru - pudeles, burkas bez vāciņiem.
SIA „Vides serviss” apsaimnieko vienu šķiroto atkritumu savākšanas laukumu, kas
atrodas Biržu ielā 8b, Bauskā, Bauskas novadā. Atklātā laukuma platība ir 667 m2, atkritumu
šķirošana un uzglabāšana tiek veikta slēgtās telpās, kuru kopējā platība ir 260 m2. Laukumā
tiek pieņemti gan atsevišķi veidu bīstamie atkritumi, izlietotais iepakojums, videi kaitīgo
preču atkritumi, gan citi pārstrādājami materiāli. Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā ir
ūdensnecaurlaidīgs cietas virsmas segums, tiek nodrošināta infrastruktūra transportlīdzekļu
piekļuvei, kā arī tas ir iežogots, apgaismots un apsargāts. Laukumā nodrošināta šāda veida
atkritumu savākšana: plastmasas atkritumi, tajā skaitā izlietotais iepakojums; papīrs un
kartons, tajā skaitā izlietotais iepakojums; izlietotais stikla iepakojums; cita veida stikla
iepakojums; sadzīvē radušies bīstamie atkritumi; videi kaitīgo preču atkritumi.
25.tabula Izmantoto konteineru veids SIA “Vides serviss” apsaimniekotajā laukumā Biržu
ielā 8b, Bauskā, Bauskas novadā
Nr.p.k.

Pieņemamā atkrituma veids

skaits

Konteineru
tilpums, m3

1.

Papīrs un kartons, t.sk. izlietotais
iepakojums

2.

Plastmasas
iepakojums

3.

Izlietotais stikla iepakojums

3

7

4.
5.

Cita veida stikla atkritumi
Metāls

1

7

1

3.8

atkritumi,

t.sk.

Apraksts
Slēgta nojume, ietilpība
~ 75 m3

izlietotais

6.

Videi kaitīgie preču atkritumi
Atstrādātas motoreļļas

0.20

7.

Eļļas filtri

0.24

8.
9.
10.

Akumulatori (svina)
Baterijas
Elektriskās un elektroniskās iekārtas

11.

Dienasgaismas spuldzes

12

Citi savākto bīstamo atkritumu veidi

13.

Riepas

14.

Lielgabarīta atkritumi

1

35

Konteineri novietoti
atklātā laukumā

Jūras tipa konteiners

Noteikta vieta laukumā
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Iedzīvotājiem tiek piedāvāts pakalpojums – dalītu atkritumu savākšana no mājām. Bauskas
pilsētas iedzīvotājiem šis pakalpojums ir bez maksas, bet ārpus Bauskas pilsētas teritorijas
dzīvojošiem iedzīvotājiem jāsedz tikai transportēšanas izdevumi.
Lai iedzīvotāji varētu pieteikt šo pakalpojumu:
 kopējam nododamajam dalīti vākto atkritumu apjomam jābūt lielākam par 1m3;
 iedzīvotājam jānodrošina sašķirotā materiāla iekraušana transporta līdzeklī;
 iepriekš jāsaskaņo precīzs laiks un vieta.
Laukuma darba laiks ir katru dienu no 8.00-18.00.
Laukumu apsaimnieko SIA „Vides serviss”.
Bauskas novada pagastos atkritumu šķirošana iedzīvotājiem ir nodrošināta 51 DAV punktā,
kur ir izvietoti trīs 1,1m3 lieli konteineri (dzeltenā krāsā – papīra, kartona, plēves un PET
pudeļu vākšanai, zaļā krāsā – stikla izlietotajam iepakojumam, melnā krāsā – nešķirotiem
sadzīves atkritumiem).
2012. gadā SIA „Vides serviss” DAV laukumā Biržu ielā 8b, šķiroti savākto atkritumu
daudzums apkopots 26. tabulā:
26. tabula. SIA „Vides serviss” apsaimniekotajā laukumā savākto atkritumu daudzums
Atkritumu nosaukums

Atkritumu klase

Savāktais daudzums, tonnas

Papīra un kartona iepakojums
Plastmasas iepakojums
Metāla iepakojums
Stikla iepakojums
Eļļas filtri
Citas motoreļļas
Luminiscentās spuldzes
Dzīvsudrabu saturošas baterijas
Liela izmēra atkritumi
Nolietotas riepas
Plastmasa
Azbestu saturoši būvmateriāli
Būvniecības atkritumi
Kopā:

150101
150102
150104
150107
160107
130208
200121
160603
200307
160103
170203
170605
170904

98.54
28.81
5.396
78.28
1.769
1.347
0.4652
0.093
0.9
4.6
25.4
19.36
10.4
275.36

** pēc LVĢMC datiem.
Dobeles pilsētā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju šķirot atkritumus ir izbūvēti 20
DAV punkti un izveidoti 2 DAV laukumi. Punktos ir izvietoti trīs konteineri: viens konteiners
papīra, plēves, PET iepakojuma savākšanai un viens konteiners stikla iepakojuma savākšanai
un viens konteiners nešķirotu atkritumu savākšanai.
DAV laukumi Dobeles pilsētā atrodas Spodrības ielā 2 un Zaļajā ielā 87d. Laukumos no
iedzīvotājiem bez maksas pieņem:
 sadzīves elektropreces,
 polietilēnu, PET pudeles, papīru, kartonu,
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stikla pudeles un burkas, logu stiklu,
lielgabarīta atkritumus (mēbeles u.c. koka atkritumus),
riepas,
metāllūžņus,
cietās konstrukcijas būvgružus (ķieģeļus, bruģi, betona fragmentus bez metāla
piemaisījumiem).

DAV laukumā Spodrības ielā 2 pieņem arī luminiscējošās spuldzes un akumulatorus, bet
netiek pieņemti lielgabarīta atkritumi (mēbeles u.c. koka atkritumus).
DAV laukums Spodrības ielā 2 strādā katru dienu no 8.00-17.00, bet DAV laukuma Zaļajā
ielā 87d darba laiks ir otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien no 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00,
sestdien no 8.00 - 16.00, svētdiena un pirmdiena – brīvdienas.
Dobeles novada pagastu iedzīvotājiem ir pieejami 23 DAV punkti ar ūdensnecaurlaidīgu
virsmas segumu, uz kura ir novietoti 2 konteineri šķirotu atkritumu vākšanai un 1 konteiners
nešķirotu sadzīves atkritumu vākšanai, kā arī DAV punkti (18), kuri ir aprīkoti ar
ūdensnecaurlaidīgu laukuma virsmas segumu, iežogojumu, kā arī jumta segumu sadzīves
elektropreču īslaicīgās novietošanas vietā. DAV punktos iedzīvotāji īslaicīgi var novietot
šādus atkritumu veidus:





sadzīves elektropreces;
logu stiklu;
riepas;
lielgabarīta atkritumus.

DAV punkti ir izveidoti šādos pagastos:
27. tabula. Šķiroto atkritumu punkti Dobeles novadā.
Apdzīvota vieta
Bērze, Šķibe, Miltiņi
Krimūnas, Akācijas
Lejasstrazdi, Aizstrautnieki
Ķirpēni, Auri, Gardene
Annenieki, Kaķenieki
Biksti
Zebrene
Jaunbērze
Penkule
Naudīte, Apgulde

Pagasts
Bērzes pagasts
Krimūnu pagasts
Dobeles pagasts
Auru pagasts
Annenieku pagasts
Bikstu pagasts
Zebrenes pagasts
Jaunbērzes pagasts
Penkules pagasts
Naudītes pagasts

Pēc LVĢMC datiem 2012. gadā Dobeles pilsētā šķiroto atkritumu vākšanas laukumos
(Zaļajā ielā 87 d un Spodrības ielā 2), kopā savākts un nodots pārstrādei 150.17 tonnas
šķiroto atkritumu. Savākto atkritumu daudzums pa atkritumu klasēm parādīts 28. tabulā.
28. tabula. SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” apsaimniekotajos laukumos 2012. gadā
savāktie atkritumu daudzumi
Atkritumu
nosaukums
Stikls

Atkritumu
klase
200102

Savāktais daudzums, tonnas
Zaļā iela 87d
14.0

Spodrības iela
2
39.64
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Nolietotas riepas
Papīrs un
kartons
Plastmasa
EEIA
Luminiscentās
spuldzes
Plastmasas
iepakojums
Kopā:

160103
200101

14.0
1.2

36
32.84

200139
160213
200121

0.6
2.0
0

1.87
3.46
0.47

150102

0.4

3.69

32.2

117.97

Jelgavas novadā, Ozolnieku novadā, Auces novadā, Tērvetes novadā, Rundāles
novadā, Vecumnieku novadā – Jelgavas novadā ir izbūvēti 53 DAV punkti, Ozolnieku
novadā ir izbūvēti 8 punkti dalītai atkritumu vākšanai, Auces novadā - 14 punkti, Tērvetes
novadā - 4 punkti, Rundāles novadā - 7 punkti un Vecumnieku novadā - 10 punkti izbūvēti ES
Kohēzijas fonda projekta „Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana Latvijā”
ietvaros un 12 DAV punkti izveidoti pēc šī projekta realizācijas. Punktos ir uzstādīti trīs 1,1
m3 lieli plastmasas konteineri - viens konteiners (dzeltenā krāsā) paredzēts papīra, plēves, un
plastmasas šķirotiem atkritumiem, otrs konteiners (zaļā krāsā) paredzēts stikla iepakojumam,
bet trešais (melnā krāsā) konteiners ir paredzēts nešķirotiem sadzīves atkritumiem.
Iecavas novadā iedzīvotājiem atkritumu šķirošanai ir ierīkoti 10 dalītās atkritumu
vākšanas punkti un viens laukums atkritumu šķirošanai. Punktos ir izvietots 1.1 m3 konteiners
plastmasas atkritumu vākšanai, laukumā ir izvietots arī 7 m3 konteiners būvgružu vākšanai, kā
arī 20 m3 preskonteiners papīra iepakojumam.
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4.

ATKRITUMU DAUDZUMA UN SASTĀVA PROGNOZE LAIKA PERIODAM
LĪDZ 2020. GADAM

Nodaļā sniegta prognoze sadzīves atkritumu daudzumam, kas radīsies laika periodā no
2013. līdz 2020. gadam. Atkritumu plūsmas, kurām noteiktas īpašas apsaimniekošanas prasības –
bīstamie atkritumi, videi kaitīgas preces, specifiski ražošanas atkritumi, būvniecības un ēku
nojaukšanas atkritumi, prognozē netiek iekļautas, jo to apsaimniekošana tiek organizēta paralēlās
apsaimniekošanas sistēmās piemērojot ražotāja atbildības principu vai sadarbojoties ar uzņēmumu,
kas specializējas konkrētā atkritumu veida apsaimniekošanā.
Šīs prognozes sagatavošanas mērķis ir noteikt potenciālos nešķirotu sadzīves atkritumu apjomus un
to radīto slodzi uz sadzīves atkritumu (mājsaimniecību un tiem pielīdzināmo atkritumu)
apsaimniekošanas infrastruktūru, t.sk. dalītās vākšanas, reģenerācijas un apglabāšanas
infrastruktūru.
4.1. Pamatdati atkritumu daudzuma prognozei.
Prognoze sagatavota balstoties uz sekojošiem pieņēmumiem:
- Saražoto mājsaimniecības atkritumu daudzumu ietekmē iedzīvotāju skaits reģionā –
prognozes sagatavošanā ņemti vērā demogrāfiskie rādītāji laikā periodam no 2014. –
2020. gadam, kuros tiek paredzēts reģiona iedzīvotāju skaita samazinājums no 0,24 %
līdz 0.43 % gadā;
- Iedzīvotāju saražotā atkritumu apjoma izmaiņas ietekmē iekšzemes kopprodukta
(turpmāk – IKP) dinamika, pieņemts, ka atkritumu apjoma izmaiņām pielietotais
koeficients ir vienāds ar 1/3 no IKP izmaiņām salīdzināmajās cenās. Prognozē
izmantota IKP dinamika saskaņā ar LR Finanšu ministrijas sagatavotajām prognozēm
– IKP izmaiņas salīdzināmās cenās ir 2013. gadam – 3.7%; 2014. – 2020. gadam –
4.0%.

4.2.

Atkritumu daudzuma prognoze.

Prognozētais saražoto sadzīves atkritumu daudzums laika periodā no 2013. - 2020.
gadam ir 366 403 tūkstoši tonnu. Skat. tabulu nr.29. Analizējot iegūto atkritumu prognozi ir
redzams, ka saražoto atkritumu daudzums nedaudz pieaugs, jo stabilizējoties un attīstoties
ekonomikai pieaug arī atkritumu apjoms. Attīstoties dalītai atkritumu vākšanas sistēmai
paredzams, ka reģionā pieaugs dalīti vākto atkritumu daudzums un samazināsies poligonos
apglabājamo atkritumu daudzums. Lai samazinātu atkritumu daudzumu, kas rodas reģionā,
valstī jābūt veiksmīgi realizētai atkritumu rašanās novēršanas programmai. Ir ļoti grūti mainīt
iedzīvotāju paradumus un domāšanu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un tāpēc nav
pamata domāt, ka nākamajā plānošanas periodā būs straujas izmaiņas šajā virzienā.
29. tabula. Saražoto sadzīves atkritumu daudzuma prognoze reģionā, tonnās
Pašvaldība

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Jelgavas
pilsēta

21 954

22 246

22 542

22 842

23 146

23 453

Auces novads

1 047

1 061

1 075

1 089

1 104

1 118

Bauskas
novads

5 315

5 386

5 458

5 530

5 604

5 678
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Pašvaldība

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dobeles
novads

5 096

5 164

5 232

5 302

5 372

5 444

Iecavas novads

1 682

1 705

1 728

1 751

1 774

1 797

3 636

3 685

3 734

3 783

3 834

3 885

3 324

3 368

3 413

3 458

3 504

3 551

736

746

756

766

776

787

411

416

422

428

433

439

1 679

1 701

1 724

1 746

1 770

1 793

Jelgavas
novads
Ozolnieku
novads
Rundāles
novads
Tērvetes
novads
Vecumnieku
novads
kopā:

44 881

45 478

46 083

46 696

47 317

47 946

2015-2020

278 401

4.3. Atkritumu sastāva novērtējums.
Nešķiroto sadzīves atkritumu morfoloģiskais sastāvs ir pamata faktors, kas nosaka
atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras elementu izvēli, nepieciešamās jaudas un
tehnoloģiskos risinājumus. Analizējot vairāku Latvijā veiktu pētījumu rezultātus, secināts, ka
nešķiroto mājsaimniecības un tiem pielīdzināmo atkritumu sastāvā ietilpstošās plūsmas ir
sekojošas:
- Bioloģiski noārdāmie atkritumi (t.sk. pārtikas un dārzu atkritumi) ~ 41%;
- Reģenerējami materiāli (papīrs, kartons, polimēri, stikls, metāls, kompozītmateriāli,
daļa celtniecības atkritumu) ~ 46%;
- Apglabājamie atkritumi (galvenokārt inertie atkritumi, autiņbiksītes u.c. pārstrādei
nederīgi materiāli) ~ 11%;
- Bīstamie atkritumi (t.sk. EIA) ~ 2%.
Analizējot šādu atkritumu sadalījumu var prognozēt, ka, neskaitot bioloģiski noārdāmos
atkritumus, no kopējās atkritumu plūsmas ir atgūstami līdz 46% dažādu pārstrādei derīgu
materiālu, kas ir izmantojami gan kā otrreizējās izejvielas, gan otrreizējie energoresursi.
Atgūstamais atkritumu apjoms un to izmantošanas iespējas ir tieši atkarīgas no izmantotās
atkritumu reģenerācijas metodes. Otrreizējo izejvielu atgūšanā vislielākais potenciāls ir tieši
dalītās vākšanas sistēmai (iegūstami kvalitatīvāki otreizēji izmantojamie atkritumi). Veicot
materiālu atgūšanu mehāniski šķirojot nešķirotus sadzīves atkritumus praktiski nav iespējams
atgūt papīra un kartona atkritumus, jo tie nonākot saskarē ar BNA, tiek sabojāti un nav
iespējams tos atkārtoti pārstrādāt. Mehāniskā atkritumu šķirošana nav piemērojama arī stikla
atšķirošanai, jo stikla izstrādājumi savākšanas, pārvadāšanas un apstrādes laikā saplīst, kā
rezultātā veidojas smalki inertie atkritumi, kuru turpmākā reģenerācija nav iespējama.
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ZEMGALES REĢIONA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNA 2007.2013. GADAM IZPILDES NOVĒRTĒJUMS

5.

Atkritumu apsaimniekošanas plāna 2007.-2013. gadam realizācija sadalāma 2 etapos:
1) Zemgales atkritumu apsaimniekošanas projekta realizācija, izmantojot ES
Kohēzijas fonda līdzekļus 2007.-2008. gados,
2) Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas turpmākā attīstība sākot ar 2009.
gadu.
Plāna realizācijas indikatori raksturoti 30. tabulā.
30. tabula. Plāna realizācija indikatori un atbildīgie par plāna izpildi
Etaps

Pasākums

Fizikālie indikatori

Izpilde

Atbildīgais par
izpildi

Atkritumu
apglabāšanai
nepieciešama platība 2
ha, poligona kopējā
platība 5 ha

izpildīts

SIA „Zemgales
EKO”

Izgāztuves “Grantiņi”
rekonstrukcija

Atkritumu
apglabāšanai
nepieciešamā platība
2,3 ha; rekonstruētās
izgāztuves kopējā
platība 4 ha

Izpildīts

SIA „Zemgales
EKO”

Atkritumu šķirošanas līnija
Jelgavā, Ganību ielā 84

Pārstrādes jauda līdz 10
000 tonnas gadā

Izpildīts

SIA „Zemgales
EKO”

Dalītās vākšanas punktu
izveide

313 punkti, 939
konteineri

Izpildīts

SIA „Zemgales
EKO”

Veco izgāztuvju
rekultivācija

22 izgāztuves, kopējā
platība 30,2 ha

Izpildīts

SIA „Zemgales
EKO”

Sākotnējā sabiedrības
informēšanas –
izglītošanas kampaņa

- informatīvā materiāla
sagatavošana
un
izdošana;

Izpildīts daļēji,
rakstu publikācija
neaptver visu
reģionu.
Nepietiekama
informatīvo
materiālu
sagatavošana un
izdošana.
Publikācijas
internetā
pieejamas visiem
reģiona
iedzīvotājiem.

SIA „Zemgales
EKO”

Izpildīts

Reģiona
pašvaldības

Projekta sākotnējā fāze

Jaunā poligona “Brakšķi”
izveide

regulāra
rakstu
publikācija presē;
- regulāras uzstāšanās
radio un televīzijā.

Materiāli – tehniskās bāzes
izveide Projekta ieviešanas
grupas darbībai

Zemgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014.-2020.gadam

40

Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība pēc 2008. gada

Etaps

Pasākums

Fizikālie indikatori

Atbildīgais par
izpildi

Izpilde

Atkritumu pirmapstrādes
centra izveide Bauskas
pilsētā

Platība līdz 1 ha

Nav izpildīts

Reģiona
pašvaldība

Laukumi šķiroto atkritumu
vākšanai no iedzīvotājiem

Paredzēts ierīkot 5
reģiona pilsētās un 14
apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu >
1000

Daļēji izpildīts

Reģiona
pašvaldības

Kompostēšanas laukumi

Paredzēts ierīkot 5
reģiona pilsētās un 14
apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu >
1000

Daļēji, jo
kompostēšanas
laukums
izveidots,
„Brakšķos”
Līvbērzes pagasts,
Jelgavas novads.

Ŗeģiona
pašvaldības

Biogāzes savākšanas un
utilizācijas sistēmas
izveide poligonā “Brakšķi”

Paredzēts izveidot
2013.g.

Sākta veidot

SIA „Zemgales
EKO”

Biogāzes savākšanas un
utilizācijas sistēmas
izveide poligonā
“Grantiņi”

Paredzēts izveidot
2013.g.

Sākta veidot

SIA „Zemgales
EKO”

Sabiedrības informēšanas
izglītošanas kampaņas.

Patstāvīgi, akcentējot
atkritumu dalītās
vākšanas
nepieciešamību

Izpildīts

Reģiona
pašvaldības, SIA
„Zemgales EKO”

Veco izgāztuvju
monitorings

Ikgadējais izgāztuvju
“Brakšķi”, “Grantiņi”
un “Lemkini”
monitorings.

Izpildīts

Reģiona
pašvaldības

Pārskats par 2007. – 2013. gada plāna realizācijas pasākumiem un izpildes termiņiem
apkopots 31. tabulā.
31. tabula. Pārskats par 2007.-2013.plāna realizāciju
N.p.k.

Pasākums

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Izpilde

1.

Vienotu
pašvaldību
apsaimniekošanas saistošo
izstrāde

atkritumu
noteikumu

06.2007

Reģiona pašvaldības

Visas pašvaldības ir
pieņēmušas saistošos
noteikumus savā
administratīvajā teritorijā.

2.

Iedzīvotāju iesaistīšana centralizētajā
atkritumu apsaimniekošanas sistēmā:
- pilsētu iedzīvotāji (100%)
- lauku iedzīvotāji (75%)

01.2013
01.2013

Reģiona
pašvaldības,
atkritumu
apsaimniekošanas
komercsabiedrības

Izpildīts

3.

Reģionāla atkritumu apsaimniekošanas
sistēmas izveide, t.sk.:
- Sadzīves
atkritumu
poligonu izveide;

01.2009

“Zemgales EKO”

Izpildīts

Zemgales reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014.-2020.gadam

41
Pasākums

N.p.k.
4.

Izpildes
termiņš

Atbildīgais

Izpilde

Reģiona
pašvaldības,
atkritumu
apsaimniekošanas
komercsabiedrības,
Struktūra, kas
atbildēs par bīstamo
atkritumu
apsaimniekošanu
Latvijā

Izpildīts

Veco
izgāztuvju
rekultivācija;
Atkritumu dalītās vākšanas
punktu izveide

Atkritumu dalītās vākšanas sistēmas
attīstība reģionā:
laukumi šķiroto atkritumu savākšanai no
iedzīvotājiem (pilsētās).

5.

kompostēšanas laukumu izveide (pilsētās)

6.

bīstamo atkritumu
sistēmas izveide.

7.

Biogāzes utilizācijas sistēmas ierīkošana:
- poligonā “Brakšķi”
- poligonā “Grantiņi”

apsaimniekošanas

8.

Sabiedrības informēšanas – izglītošanas
kampaņa

9.

Atkritumu
apsaimniekošanas
pārskatīšana (1 reizi 3 gados)

plāna

20092013

20092013

Daļēji. Kompostēšanas
laukums izveidots pie nešķirotu
atkritumu šķirošanas līnijas
Līvbērzes pagastā Jelgavas
novadā.
AV laukumos reģiona
iedzīvotājiem iespējams nodot
sadzīvē radušos bīstamos
atkritumus. Visās reģiona
pašvaldību iestādēs radušies
bīstamie atkritumi tiek savākti
un nodoti komersantiem, kam
ir nepieciešamās atļaujas šādu
atkritumu apsaimniekošanā.

01.2011

Poligonu
apsaimniekotāji

Uzsākta biogāzes utilizācijas
sistēmas ierīkošana atkritumu
apglabāšanas šūnās.

Regulāri

Reģiona
pašvaldības,
“Zemgales EKO”

Izpildīts

2010,
2013

Reģiona pašvaldības

2013;
2013

Grozījumi atkritumu
apsaimniekošanas plānā veikti
1 reizi 2012. gadā.

Sadzīves atkritumu poligonu izbūve
Iepriekšējā plānošanas periodā tika realizēts projekts „Zemgales reģiona sadzīves
atkritumu apsaimniekošana Latvijā” Nr. 2004/LV/16/C/PE/005.
Šī projekta ietvaros tika uzbūvēts jauns sadzīves atkritumu poligons „Brakšķi” un
rekonstruēta sadzīves atkritumu izgāztuve „Grantiņi”, uzlabojot infrastruktūru un izbūvējot
jaunu atkritumu apglabāšanas šūnu, kas atbilst poligona prasībām.
5.1.

Atkritumu izgāztuvju slēgšana un rekultivācija
No 2006. gada līdz 2008. gadam ZAAR tika realizēts ES Kohēzijas fonda projekts
„Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana Latvijā”. Šī projekta ietvaros tika
slēgtas un rekultivētas visas sadzīves atkritumu izgāztuves Zemgales reģionā. Līdz ar to
ZAAP 2007.-2013. gadam izvirzītais uzdevums - apsaimniekošanas plāna darbības laikā
rekultivēt visas vecās sadzīves atkritumu izgāztuves ir pilnībā izpildīts.
Informācija par izgāztuvju slēgšanu un rekultivāciju apkopota tabulā Nr.32.
5.2.
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32. tabula. Pārskats par iepriekšējā plānošanas periodā rekultivētajām sadzīves atkritumu
izgāztuvēm
Nr.p.k.

Izgāztuves nosaukums

Slēgta

Nodoti rekultivācijas
darbi

1.

Izgāztuve „Brakšķi”, Līvbērzes pagasts,
Jelgavas novads

2008.gada oktobrī

2008. gada novembrī

2.

Izgāztuve „Grantiņi”, Codes pagasts, Bauskas
novads

2008.gada oktobrī

2008. gada novembrī

3.

Izgāztuve „Lemķini”, Auru pagasts, Dobeles
novads

2008.gada oktobrī

2008. gada novembrī

4.

Izgāztuve „Lāčkalni”, Auces novads.

2008.gada oktobrī

2008. gada novembrī

5.

Izgāztuve „Labrenči” („Zvaņi”), Tērvetes
novads

2008.gada oktobrī

2008.gada novembrī

6.

Izgāztuve „Stuļģi”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas
novads

2008.gada oktobrī

2008. gada novembrī

7.

Izgāztuve „Mežmalas”, Elejas pagasts, Jelgavas
novads

2008. gada oktobrī

2008. gada novembrī

8.

Izgāztuve „Grabas”, Zebrenes pagasts, Dobeles
novads

2003.gada oktobrī

2008. gada novembrī

9.

Izgāztuve „Medne”, Tērvetes novads

2001. gada oktobrī.

2008. gada oktobrī

10.

Izgāztuve „Teivēni”, Vecsaules pagasts,
Bauskas novads

1988. gadā

2008. gada novembrī

11.

Izgāztuve „Dārznieki”, Vecumnieku novads

2001. gadā

2008.gada oktobrī

12.

Izgāztuve „Urštēni”, Svitenes pagasts, Rundāles
novads

1992. gadā

2008. gada oktobrī

13.

Izgāztuve „Birzgaļi”, Gailīšu pagasts, Bauskas
novads

1997. gadā

2008. gada oktobrī

14.

Izgāztuve „Bērsteles” Viesturu pagasts,
Rundāles novads

1994. gadā

2008. gada oktobrī

15.

Izgāztuve „Kalnstrauti – 1”, Dāviņu pagasts,
Bauskas novads

1990. gadā

2008. gada oktobrī

16.

Izgāztuve „Kalnstrauti – 2”, Dāviņu pagasts,
Bauskas novads

1990. gadā

2008. gada oktobrī

17.

Izgāztuve „Klintis”, Vecumnieku novads

2000.gadā

2008. gada oktobris

18.

Patvaļīga sadzīves atkritumu izgāztuve Biržu
ielā 53, Bauskas pilsētā

Likvidēta rekultivējot

2008.gada novembrī

19.

Patvaļīga sadzīves atkritumu izgāztuve Ganību
un Ošu ceļā, Jelgavas pilsētā

Likvidēta rekultivējot

2008.gada novembrī

20.

Patvaļīga sadzīves atkritumu izgāztuve
Prohorova ielā 5, Jelgavas pilsētā

Likvidēta rekultivējot

2008.gada novembrī

21.

Patvaļīga sadzīves atkritumu izgāztuve Slokas
ielā 4, Jelgavas pilsētā

Likvidēta rekultivējot

2008.gada novembrī

22.

Patvaļīga sadzīves atkritumu izgāztuve Uzvaras
ielā 14, Dobelē

Likvidēta rekultivējot

2008.gada novembrī
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Pašvaldību saistošie noteikumi
Visas ZAAR ietilpstošās pašvaldības ir izstrādājušas un apstiprinājušas saistošos
noteikumus „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”. Informācija par pašvaldību
pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem apkopota tabulā Nr.33.
5.3.

33. tabula ZAAR pašvaldību pieņemtie saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu.
Pašvaldība

Saistošie noteikumi

Atbilstība AAL
nosacījumiem

Auces novads

2010. gada 25. augustā apstiprināti saistošie noteikumi
Nr.25 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
Auces novada pašvaldības teritorijā” Grozījumi
30.10.2013.

Atbilst

Bauskas novads

2010. gada 22.jūlijā apstiprināti saistošie noteikumi Nr.19
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”.
Grozījumi 26.09.2013.

Atbilst

Dobeles novads

2010.gada 21. janvārī apstiprināti saistošie noteikumi Nr.4
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”. Grozījumi
2012. gada 22. martā saistošie noteikumi Nr.4.
Grozījumi 31.10.2013.

Atbilst

Iecavas novads

2011. gada 13. septembrī apstiprināti saistošie noteikumi
Nr.17 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Iecavas
novadā”.

Atbilst

Jelgava

2009.gada 21. maijā apstiprināti saistošie noteikumi
Nr.09-6 „Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu”. Grozījumi 25.04.2013. saistošie
noteikumi Nr.4.

Notiek jaunu
saistošo
noteikumu
izstrāde.

Jelgavas novads

2010. gada 22. jūnijā apstiprināti saistošie noteikumi
Nr.10 „Par atkritumu apsaimniekošanu”.
Pēdējie grozījumi 2013. gada 30. oktobrī saistošie
noteikumi nr.31

Atbilst

Ozolnieku novads

2013. gada 09. jūlijā apstiprināti saistošie noteikumi
Nr.6/2013 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Ozolnieku novadā”.

Atbilst

Rundāles novads

2013. gada 28. martā apstiprināti saistošie noteikumi Nr.3
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”.

Atbilst

Tērvetes novads

2013. gada 21. novembrī apstiprināti saistošie noteikumi
Nr.29 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes
novadā” ar precizējumiem, kas apstiprināti 2014. gada 24.
janvārī.

Atbilst

Vecumnieku novads

2012. gada 25.janvārī apstiprināti saistošie noteikumi Nr.2
„Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Vecumnieku
novada administratīvajā teritorijā”. Grozījumi veikti
2012.gada 25. decembrī.

Atbilst
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5.4.

Kompostēšanas laukumu ierīkošana

Iepriekšējā plānošanas periodā plānots bija izveidot kompostēšanas laukumus 5
reģiona pilsētās un 14 apdzīvotajās vietās , kur iedzīvotāju skaits ir >1000. AAR ir izbūvēts
tikai viens kompostēšanas laukums, - SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” apsaimniekotajā
nešķiroto sadzīves atkritumu šķirošanas līnijas teritorijā, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā.
Šis laukums atbilst 22.11.2011. MK noteikumu Nr.898 „Noteikumi par atkritumu savākšanas
un šķirošanas vietām” 4. nodaļas prasībām. Pārējo pašvaldību teritorijā kompostēšanas
laukumus plāno izbūvēt nākamajā plānošanas periodā, piesaistot ES projektu līdzfinansējumu.
Atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstība
Jelgavas pilsētas, Bauskas novada, Iecavas novada un Dobeles novada iedzīvotājiem ir
pieejami laukumi šķiroto atkritumu vākšanai. Laukumi ir izveidoti piesaistot gan Eiropas
fondu finansējumus gan pašvaldības finansējumu. Iepriekšējā plānošanas periodā ZAAR ir
izbūvēti 379 punkti dalītai atkritumu vākšanai. Ir izveidoti 7 laukumi šķirotai atkritumu
vākšanai. Atkritumu dalītās vākšanas punktu un laukumu izbūve pašvaldību teritorijā
jāturpina arī nākamajā plānošanas periodā.
5.5.

5.6.

Sabiedrības informēšanas – izglītošanas kampaņas

Iedzīvotāju izglītošana un informēšana katrā reģiona pašvaldībā notiek pašvaldībai
sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotāju. Reģiona iedzīvotājiem informācija, kas saistīta ar
atkritumu apsaimniekošanu t.sk. šķirošanu ir pieejama reģiona atkritumu apsaimniekotāju
mājas lapās, kā arī pašvaldību teritorijās tiek rīkotas dažādas šķirošanas akcijas, kuru laikā
iedzīvotājiem dota iespēja nodot atkritumus otreizējai pārstrādei un piedalīties balvu izlozē.
Iepriekš sazinoties ar apsaimniekotājiem, visiem interesentiem ir iespēja apmeklēt un
iepazīties ar sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu, šķirotu atkritumu šķirošanas līniju, kā
arī nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas līnijas darbību. 2013. gadā SIA „Zemgales EKO”
apsaimniekoto šķirošanas līniju ir Jelgavas pilsētā ir apmeklējuši 305 skolu un pirmskolu
izglītības iestāžu audzēkņi
Nākamajā plānošanas periodā lielāka uzmanība būtu jāpievērš novadu iedzīvotāju
izglītošanas un informēšanas pasākumiem it sevišķi mazākajos pagastos, varbūt pat lietderīgi
būtu izskatīt iespēja visā reģionā veidot vienotus sabiedrības izglītošanas pasākumus.
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DARBĪBAS, KAS JĀVEIC, LAI UZLABOTU ATKRITUMU SAGATAVOŠANU
ATKĀRTOTAI IZMANTOŠANAI, TO PĀRSTRĀDI, REĢENERĀCIJU UN
APGLABĀŠANU
Reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības mērķi saistīti ar darbībām, lai
palielinātu atkārtotajai atkritumu izmantošanai savākto atkritumu daudzumu un līdz ar to
samazinātu poligonos apglabājamo atkritumu daudzumu. Galvenie atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas attīstības mērķi vērsti uz:
 sabiedrības izglītošanu un apziņas maiņu, lai ieviestu jēdzienu „nav atkritumu, ir tikai
resursi”;
 patērētājam pieejamāka savākšanas infrastruktūras tīkla un pakalpojumu spektra
nodrošināšanu, lai pēc iespējas lielāks daudzums un augstākas kvalitātes otrreizējo
izejvielu nonāktu atpakaļ saimnieciskā apritē,
 apritē atgriežamo resursu kvalitātes uzlabojumu, sagatavojot tos reģenerācijai;
 apglabājamo atkritumu daudzumu iespējamo samazināšanu, īpašu uzmanību pievēršot
bioloģiski noārdāmo atkritumu atdalīšanai no apglabājamo atkritumu masas, dalītai
bioloģiski noārdāmo atkritumu vākšanai.
 atkritumu apglabāšanas ietekmi uz cilvēku veselību un visiem vides faktoriem
samazināšanu (gaiss, virszemes ūdeņi un gruntsūdeņi, augsne, augu un dzīvnieku
valsts u.c.),
 apglabāto atkritumu sadalīšanās procesā radušās gāzes efektīvu izmantošanu
elektroenerģijas iegūšanai.,
 Visu atkritumu radītāju apzināšanu un datu bāzes veidošanu.
6.

Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības virzienus nosaka ES direktīvu un Latvijas
Valsts normatīvo aktu prasības. ZAAR plāna izstrādes laikā tika veikta reģiona pašvaldību
aptauja, kurā tika lūgts pašvaldībām izteikt savas domas par to, kādi pasākumi būtu jāveic, lai
uzlabotu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu pašvaldībā un reģionā. Atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas uzlabošanai pēc anketas iesniegušo pašvaldību viedokļa
galvenokārt uzmanība jāpievērš:
 dalītās vākšanas infrastruktūras attīstībai, lai pēc iespējas lielāku atkritumu daudzumu
sagatavotu reģenerācijai;
 sabiedrības izglītošanai un informēšanai par dalītās atkritumu vākšanas lietderību;
 dažādu atkritumu veidu pārstrādei un atkārtotai izmantošanai, reģionā, piemēram,
lielgabarīta, bioloģiski noārdāmie atkritumi un būvgruži;
 investīciju piesaistei, lai īstenotu atkritumsaimniecības normatīvajā regulējumā
noteiktos mērķus;
 Vienotas atkritumu radītāju datu bāzes veidošana pašvaldībās, kas nodrošinās visu
radušos atkritumu savākšanu un piesārņojuma riska samazināšanu apkārtējā vidē.
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7.

ZEMGALES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBA

Sagatavojot šo plāna projektu labi iezīmējas vairākas problēmas atkritumu apsaimniekošanas
reģionā, kas attīstot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu var tikt atrisinātas;
- daudzās pašvaldībās trūkst informācijas par pašvaldības teritorijā savākto
atkritumu veidiem un daudzumiem, šeit kā problēmu varētu minēt LVĢMC
apkopoto datu kvalitāti un atsevišķu atkritumu grupu izvērtējums iespēju, it īpaši
pēc teritoriālā sadalījuma.
DAV sistēmas paplašināšana
Pašlaik Latvijā nav izstrādāti vienoti kritēriji, lai noteiktu nepieciešamo DAV punktu
skaitu apdzīvotās vietās. ZAAR, izbūvējot DAV punktus, ņemts vērā kritērijs - 1 punkts uz
200 iedzīvotājiem. Plāna izstrādes brīdī VARAM ir veikusi pētījumu, lai varētu izstrādāt
vienotus kritērijus DAV pakalpojuma pieejamības novērtēšanai reģionos. Pētījums ir
publicēts
ministrijas
mājas
lapā:
http://www.varam.gov/lat/publ/petijumi/petijumi_vide/?doc=1787 .
MK 02.04.2013.noteikumi Nr.184 „Noteikumi par atkritumu dalītu vākšanu,
sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju” 2. punkta prasības
nosaka, ka pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem, kas izraudzīti saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, organizē dalītu sadzīves atkritumu
savākšanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts
plānam, atkritumu apsaimniekošanas reģionālajiem plāniem un normatīvajiem aktiem par
atkritumu savākšanas, šķirošanas un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietām un
līdz 2014. gada 31. decembrim izveido dalītas savākšanas sistēmu šādām atkritumu
kategorijām:
 papīru saturoši atkritumi,
 metālu saturoši atkritumi,
 plastmasu saturoši atkritumi,
 stiklu saturoši atkritumi.
Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģiona iedzīvotāju vajadzībām ir izveidota DAV
sistēma, kas sastāv no DAV vākšanas punktiem un laukumiem. Reģiona pilsētās
iedzīvotājiem jau pieejami laukumi, kuros var bez maksas nodot atkritumu veidus, kas minēti
MK 2013. gada 2. aprīļa noteikumu Nr.184. „Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu,
sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju” 2. punktā. Visās
reģiona pašvaldībās ir nodrošināta papīra, plastmasas un stikla atkritumu šķirošana DAV
punktos. Metālu saturoši atkritumi tiek vākti DAV laukumos.
Saskaņā ar MK 22.11.2011. noteikumiem Nr.898 „Noteikumi par atkritumu
savākšanas un šķirošanas vietām” sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts ir speciāli
aprīkota vieta, kur konteineros dalīti savāc un īslaicīgi uzglabā dažādu veidu sadzīves
atkritumus pirms to pārvadāšanas – ne ilgāk kā nedēļu bioloģiskos atkritumus un ne ilgāk kā
sešas nedēļas – pārējos sadzīves atkritumus. Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā
nodrošina ne mazāk kā divu veidu sadzīves atkritumu dalītu savākšanu. Šķiroto atkritumu
savākšanas laukums ir speciāli aprīkota norobežota vieta, kur konteineros savāc un uzglabā
dažādu veidu atkritumu pirms to apglabāšanas vai pārstrādes. Esošie DAV punkti un laukumi
atbilst MK 22.11.2011. noteikumu Nr.898 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un
šķirošanas vietām” prasībām:
DAV punktā ir nodrošināts:
7.1.
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 ūdensnecaurlaidīgs laukuma virsmas segums;
 infrastruktūra transportlīdzekļu piekļuvei.
DAV laukumā nodrošināts:
 ūdensnecaurlaidīgs laukuma virsmas segums;
 infrastruktūra transportlīdzekļu piekļuvei;
 tāda atkritumu savākšanas laukuma platību, lai tajā varētu izvietot, nomainīt un
iztukšot atkritumu konteinerus (arī pašpresējošos konteinerus) vismaz šādiem dalīti
savāktiem atkritumu veidiem – plastmasas atkritumi un iepakojums, papīrs un kartons,
stikla iepakojums un cita veida stikla atkritumi, sadzīvē radušies bīstamie atkritumi,
videi kaitīgo preču atkritumi.
 iežogojums un apgaismojums;
 laukuma darbībai nepieciešamās būves un iekārtas – telpas sargam un operatoram,
elektroapgādes sistēma, ugunsdzēšanas aprīkojums.
Nākamajā plānošanas periodā nepieciešams palielināt iedzīvotājiem pieejamo DAV
punktu un laukumu skaitu, kā arī labiekārtot jau esošos punktus un laukumus. Īpaša uzmanība
būtu jāpievērš bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītai vākšanai no iedzīvotājiem un
kompostēšanas laukumu izveidei visa reģiona lielākajās apdzīvotajās vietās ZAAR.
Teritorijās, kur DAV laukumu vai punktu ierīkošana nav pamatota nelielo atkritumu
apjomu dēļ, dalīti vākto atkritumu savākšanai varētu tikt izveidoti dalīti vākto atkritumu
savākšanas maršruti. Šādus maršrutus varētu izveidot un apkalpot atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmums, kas ar attiecīgo pašvaldību noslēdzis līgumu par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu. Šādi varētu savākt šķirotus pārstrādei derīgus materiālus un videi
kaitīgās preces, kā arī nepieciešamības gadījumā liela gabarīta atkritumus. Izveidojot šādus
maršrutus tiktu nodrošināta iespēja arī reģiona attālāko teritoriju iedzīvotājiem iesaistīties
atkritumu dalītās vākšanas sistēmā.
Jaunu atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtu nepieciešamība, esošo
reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtu slēgšana
- apglabāšanas iekārtu slēgšana un rekultivācija
AAR ir izbūvēti divi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligoni – Bauskas novadā
poligons „Grantiņi” un Jelgavas novadā poligons „Brakšķi”. Plānošanas periodā 2014. - 2020.
gadam plānota poligonu apglabāšanas šūnu slēgšana un rekultivācija, kas veicama saskaņā ar
MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un
izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” prasībām. Saskaņā ar
šiem noteikumiem pēc poligona vai tā daļas rekultivācijas operators nodrošina rekultivētās
poligona daļas vai poligona apsaimniekošanu, kontroli un monitoringu.
Iepriekšējā plānošanas periodā (2007.-2013.gadam) rekultivētajās izgāztuvēs –
Brakšķi, Grantiņi, Lāčkalni un Lemķini vides monitoringu turpinās veikt saskaņā ar JRVP
izvirzītajām prasībām.
-jaunu apglabāšanas iekārtu nepieciešamība
Tā kā nākošajā plānošanas periodā paredzēts rekultivēt atkritumu apglabāšanas šūnas
poligonos „Brakšķi” un „Grantiņi”, tad Jelgavas pilsētas un Bauskas novada pašvaldībām būs
jāpieņem lēmums par jaunu atkritumu apglabāšanas šūnu būvniecību. Reģionā nepieciešams
izbūvēt divas jaunas atkritumu apglabāšanas šūnas. Tiek izskatīta iespēja apglabāšanas šūnas
izbūvēt blakus jau esošajām atkritumu apglabāšanas šūnām - Līvbērzes pagastā, Jelgavas
novadā „Brakšķos” un Bauskas novadā „Grantiņos”.
- Jaunu šķirošanas iekārtu nepieciešamība
7.2.
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ZAAR nākamajā plānošanas periodā būtu nepieciešams izbūvēt šādas šķirošanas un atkritumu
apstrādes iekārtas:
- ES prasībām atbilstoša dalīto atkritumu pāršķirošanas centrs ar šķirošanas līniju Bauskas
novadā
- Apglabājamo atkritumu priekšapstrādes centrs Bauskas novadā
- ES prasībām atbilstošs atkritumu reģenerācijas centrs Dobeles novadā ar aprīkojumu
nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanai to sagatavošanai otrreizējai pārstrādei, bioloģiskai
noārdīšanai un noglabāšanai.
- Kompostēšanas laukumu izveide pašvaldību teritorijās.
- Zemgales reģiona būvgružu pārstrādes centra izveide. Tā ietvaros būvgružu pārstrādes
laukuma izbūve un aprīkojuma iegāde, t.sk. būvgružu drupināšanas iekārta, būvniecības
atkritumu konteineri, konteineru vedēji, kraušanas tehnika, speciālā tehnika ēku un būvju
demontāžai, pārstrādāto būvgružu otrreizējai izmantošanai pašvaldību ceļu segumu
atjaunošanai. Centra izveide veidojama kā Zemgales pašvaldību kopēja kapitālsabiedrība
7.2.1. Iekārtu paredzamās jaudas
Iekārtu paredzamās jaudas tiks precizētas plānošanas perioda laikā, izstrādājot
projektus un veicot aprēķinus pirms iekārtu izbūves.
7.2.2. Iekārtu atrašanās vietas kritēriji.
Atkritumu pirmsapstrādes līniju Bauskas novadā un jaunu atkritumu apglabāšanas
šūnu lietderīgi izbūvēt esošajā poligona „Grantiņi” teritorijā, līdzās jau esošajai poligona
šūnai. ES prasībām atbilstoša dalīto atkritumu pāršķirošanas centrs ar šķirošanas līniju
paredzēts izveidot Bauskas pilsētas teritorijā, precīza tās atrašanās vieta vēl nav zināma, par
kompostēšanas laukumu izveidi pašvaldības lems atbilstoši saviem teritoriālajiem
plānojumiem un reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.
Iesaistīšanās Valsts sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmā
Visas 10 ZAAR pašvaldības iesaistījušās Valsts sadzīves bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas sistēmā. Pašvaldību iestādēs radušies bīstamie atkritumi (EEIA, u.c) tiek
nodoti tālākai pārstrādei komersantiem, kas saņēmuši atļaujas šāda veida atkritumu
apsaimniekošanai. Nākošajā plānošanas periodā lielāka uzmanība jāpievērš sadzīvē radušos
bīstamo atkritumu savākšanai no iedzīvotājiem – jaunu šķiroto atkritumu savākšanas vietu
izveidei nodrošinot arī sadzīvē radušos bīstamo atkritumu savākšanu. Jelgavas pilsētā,
Bauskas novadā un Dobeles novadā iedzīvotājiem jau ir pieejami laukumi, kuros iespējams,
bez maksas nodot sadzīvē radušos bīstamos atkritumus. Jāturpina arī iedzīvotāju informēšana
par iespējām un nepieciešamību nodot sadzīvē radušos bīstamos atkritumus tam paredzētajās
vietās (tirdzniecības vietās, šķirotu atkritumu savākšanas vietās u.c.).
Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gada nostādnēm,
reģiona pašvaldībām, kā arī pašvaldību iestādēm jāiesaistās atsevišķu veidu atkritumu
apsaimniekošanā. MK 2010. gada 23. jūlijā ir izdevis rīkojumu Nr.422 „Par izlietotā papīra,
nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu un nolietoto bateriju un akumulatoru
apsaimniekošanu”. Šī rīkojuma izpildē ir iesaistījušās arī visas 10 ZAAR pašvaldības.
Pašvaldību iestādēs tiek dalīti vākts izlietotais biroja papīrs, kā arī EEIA tiek nodoti atkritumu
apsaimniekotājiem, kas saņēmuši atļaujas šāda veida atkritumu apsaimniekošanai.
7.3.
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Atkritumu apsaimniekošanas plāna pārskatīšana
MK 12.07.2011. noteikumi Nr.564 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts
un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu” nosaka plānu
pārskatīšanas kārtību. ZAAR plāna, 2014-2020 pārskatīšana paredzēta atbilstoši noteikumos
noteiktai kārtībai vai pēc nepieciešamības, ko nosaka izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas
regulējošā normatīvajā bāzē.
7.4.

Plāna darbības periodā veicamo pasākumu apkopojums un par izpildi atbildīgās
institūcijas

7.5.

34. tabula. Plāna darbības periodā veicamo pasākumu apkopojums un par izpildi atbildīgās
institūcijas
No.

Pasākums

Atbildīgais

1

DAV sistēmas paplašināšana - jaunu punktu un laukumu
veidošana pašvaldībās, esošo laukumu uzlabošana.

Pašvaldības

2

Atkritumu reģenerācijas infrastruktūras attīstība:
- ES prasībām atbilstoša dalīto atkritumu pāršķirošanas centra ar
šķirošanas līniju izveide Bauskas novadā;
- Apglabājamo atkritumu priekšapstrādes centra izveide
Bauskas novadā;
- Kompostēšanas laukumu izveide pašvaldībās;
-Būvniecības atkritumu savākšanas laukuma izveide ar
apstrādes ierīcēm, Bauskas novadā.

Pašvaldības, komercsabiedrība

3

Nešķirotu SA šķirošanas līnijas infrastruktūras attīstība
Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā:
- tehnikas un konteineru iegāde;
-būvgružu šķirošanas iekārtu iegāde;
- sadzīves atkritumu automātiskās atšķirošanas iekārtu iegāde;
- no atkritumiem iegūtā kurināmā žāvēšanas iekārtu iegāde;
-papildus atkritumu uzglabāšanas nojumes izbūve.
Nešķirotu SA reģenerācijas centra izveide Dobeles novadā.

Pašvaldības,
komercsabiedrība/
šķirošanas līnijas operators

4

Poligonu daļas rekultivācija un monitorings rekultivētajās
izgāztuvēs.

Pašvaldības,
apsaimniekotājs

5

Jaunu atkritumu apglabāšanas krātuvju būvniecība esošo
poligonu teritorijās.

Pašvaldības, komercsabiedrības

6

Darbs ar sabiedrību.

Pašvaldības,
Poligonu apsaimniekotāji.,

7

Atkritumu apsaimniekošanas plāna pārskatīšana

atkritumu apsaimniekotāji.
Pašvaldības, VARAM
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8.

NEPIECIEŠAMAIS FINANSĒJUMS UN PLĀNA EKSPLUATĀCIJAS
IZMAKSAS

30.06.2011. sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pieņēma lēmumu Nr.152
„Par SIA „Zemgales EKO” sadzīves atkritumu tarifu:
- poligonam „Grantiņi” atkritumu apglabāšanas tarifu nosakot 15.79 Ls/tn (22.47 euro) bez
pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) un bez dabas resursu nodokļa (turpmāk –
DRN);
- poligonam „Brakšķi” atkritumu apglabāšanas tarifu nosakot 13.69 Ls/tn (19.48 euro)bez
PVN un DRN.
Tarifi stājas spēkā ar 2011. gada 16. augustu.
27.11.2014. sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pieņēma lēmumu Nr.315, saskaņā
ar kuru sadzīves atkritumu poligonā „Brakšķi” tika apstiprināts jauns atkritumu apglabāšanas
pakalpojuma tarifs 27.90 EUR/t (bez PVN un DRN).
Tarifs stājās spēkā ar 2015. gada 1. janvāri.
Saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gadam nosacījumiem,
nākošajā plānošanas periodā no valsts puses atbalsts tiks sniegts šādiem atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas attīstības virzieniem:
 atkritumu sagatavošanai atkārtotai izmantošanai, ja turpmākā atkārtotā
izmantošana būs zināma;


atkritumu sagatavošana pārstrādei vai reģenerācijai;



esošo atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas uzņēmumu jaudu palielināšana;



atkritumu pārstrādi vai reģenerāciju atbalstošās infrastruktūras veidošana
(loģistika);



jaunu atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas uzņēmumu izveide, ja tas ir tehniski
un ekonomiski pamatoti.

Nākamajā plānošanas periodā 2013.-2020.gadam Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) plāno atbalstu atkritumu pārstrādes objektu izveidei
un jaudu attīstīšanai no ES struktūrfondu līdzekļiem, taču RAAP izstrādes laikā nav
sagatavoti valsts līmeņa finansējuma piesaistes dokumenti un nav zināms ne pieejamā
finansējuma apjoms, ne tā piešķiršanas nosacījumi.
35.tabula. Finansējumi avoti Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna 2014.-2020.
realizācijai
Pasākums

Finansējuma avots

Atbildīgais

1

DAV sistēmas paplašināšana - jaunu punktu un
laukumu veidošana pašvaldībās, esošo laukumu
uzlabošana.

Pašvaldības, ES fondu
finansējums,
komercsabiedrības

Pašvaldības

2

Atkritumu reģenerācijas infrastruktūras attīstība:
- ES prasībām atbilstoša dalīto atkritumu
pāršķirošanas centra ar šķirošanas līniju izveide
Bauskas novadā;
- Apglabājamo atkritumu priekšapstrādes centra

Pašvaldības, ES fondu
finansējums,
komercsabiedrības

Pašvaldības,
komercsabiedrības

No.
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No.

Pasākums
izveide Bauskas novadā;
- Kompostēšanas laukumu izveide pašvaldībās;
- Būvniecības atkritumu savākšanas laukuma
izveide ar apstrādes ierīcēm, Bauskas novadā.

Finansējuma avots

Atbildīgais

3.

Nešķirotu SA šķirošanas līnijas infrastruktūras
attīstība Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā:
- tehnikas un konteineru iegāde;
-būvgružu šķirošanas iekārtu iegāde;
- sadzīves atkritumu automātiskās atšķirošanas
iekārtu iegāde;
- no atkritumiem iegūtā kurināmā žāvēšanas
iekārtu iegāde;
-papildus atkritumu uzglabāšanas nojumes
izbūve.
Nešķirotu SA šķirošanas centra izveide Dobeles
novadā.

Pašvaldības,
komercsabiedrība/
šķirošanas
līnijas
operators, ES fondu
finansējums.

Pašvaldības,
komercsabiedrība/
šķirošanas
līnijas
operators

4.

Atkritumu savākšanas sistēmas modernizācija:
-jauni atkritumu konteineri dalītai un nešķirotu
atkritumu vākšanai;
-jaunu atkritumu savākšanas transporta vienību
iegāde.

Atkritumu
apsaimniekošanas
komercsabiedrības,
fondu finansējums

Atkritumu
apsaimniekošanas
komercsabiedrības

5

Poligonu daļas rekultivācija un monitorings
rekultivētajās izgāztuvēs.

Poligonu
apsaimniekotājs,
pašvaldības, ES fondu
finansējums

Pašvaldības,
poligonu
apsaimniekotājs

6

Jaunas atkritumu apglabāšanas šūnas būvniecība
„Brakšķos” Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā.

Komercsabiedrība,
pašvaldība, ES fondu
finansējums

Komercsabiedrība,
pašvaldība

7

Poligona „Grantiņi” infrastruktūras attīstība:
- Jaunas atkritumu apglabāšanas
šūnas būvniecība:
- Apglabājamo
atkritumu
priekšapstrādes centra izveide
Bauskas novadā.

Pašvaldības,
komercsabiedrība,

Pašvaldība,
komercsabiedrība

8

Darbs ar sabiedrību

Poligonu
apsaimniekotājs,
Atkritumu
apsaimniekotājs,
pašvaldība

Poligonu
apsaimniekotājs,
atkritumu
apsaimniekotājs,
pašvaldība

9

Atkritumu apsaimniekošanas plāna pārskatīšana.

Pašvaldības, VARAM

Pašvaldības,

ES

ES fondu finansējums

VARAM
10.

Infiltrāta attīrīšanas iekārtu izbūve pie bioloģiski
noārdāmo sadzīves atkritumu bioenerģijas
šūnas.

Komercsabiedrība,
fondu līdzekļi

ES

Komercsabiedrība
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Saskaņā ar 28.10.2010. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41. panta (2) un (3) daļu
– atkritumu poligona apsaimniekotājs to ieņēmumu daļu no tarifa par atkritumu apglabāšanu
poligonā, kura paredzēta poligona slēgšanas, rekultivācijas un slēgta poligona monitoringa
izmaksu segšanai, iemaksā atkritumu poligonu slēgšanas kontā Valsts kasē. Un pēc tam, kad
VVD ir pieņēmis lēmumu par atkritumu poligona slēgšanu, šā panta otrajā daļā minētos
līdzekļus MK noteiktajā kārtībā saņem poligona īpašnieks vai apsaimniekotājs, vai valsts vai
pašvaldības iestāde poligona slēgšanas, rekultivācijas un slēgta atkritumu poligona
monitoringa izmaksu segšanai.
36.tabula Aptuvenais plānotais finansējums pasākumu realizēšanai
Pasākums

Finansējums EUR

Atbildīgais

1.

DAV sistēmas paplašināšana - jaunu punktu un
laukumu veidošana pašvaldībās
(Jelgavas pilsēta 50 DAV).

50*3500

Pašvaldības

2.

Atkritumu reģenerācijas infrastruktūras
attīstība:
- ES prasībām atbilstoša dalīto atkritumu
pāršķirošanas centra ar šķirošanas līniju izveide
Bauskas novadā;
-Kompostēšanas laukumu izveide pašvaldībās
(Dobeles un Bauskas pilsētā);
-Būvgružu drupināšanas laukuma izveide
reģionā.

No.

3.

4.

5.

6.

7.

Nešķirotu SA šķirošanas līnijas infrastruktūras
attīstība Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā:
- tehnikas un konteineru iegāde;
-būvgružu šķirošanas iekārtu iegāde;
- sadzīves atkritumu automātiskās atšķirošanas
iekārtu iegāde;
- no atkritumiem iegūtā kurināmā žāvēšanas
iekārtu iegāde;
-papildus atkritumu uzglabāšanas nojumes
izbūve.
- Nešķirotu SA reģenerācijas centra izveide
Dobeles novadā
Atkritumu savākšanas sistēmas modernizācija:
-jauni atkritumu konteineri dalītai un nešķirotu
atkritumu vākšanai; Jelgavas pilsēta – 500 gab.
-jaunu atkritumu savākšanas transporta vienību
iegāde – Jelgavas pilsēta -3 vienības.
1)Poligonu daļas rekultivācija un
rekultivācijas monitorings.
2) monitorings rekultivētajās izgāztuvēs.

pēc

Jaunas
atkritumu
apglabāšanas
šūnas
būvniecība „Brakšķos” Līvbērzes pagastā,
Jelgavas novadā.
- Infiltrāta attīrīšanas iekārtu izbūve.
Poligona „Grantiņi” infrastruktūras attīstība:
- Jaunas atkritumu apglabāšanas

Pašvaldības,
komercsabiedrības
- 2 miljoni
- 1 400 000, 00

- 350 000, 00
- 350 000.00
-300 000.00

Pašvaldības,
komercsabiedrība/
šķirošanas
līnijas
operators

- 500 000.00
-150 000.00
-450 000.00
- 3 miljoni

-100 000.00

Atkritumu
apsaimniekošanas
komercsabiedrības

- 450 000.00
-500 000. 000
-30 000 ,000
-600 000.000

Pašvaldības,
poligona
apsaimniekotājs,
Komercsabiedrība,
Pašvaldība

-350 000.000
Pašvaldība,
komercsabiedrība
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No.

Pasākums
-

Finansējums EUR
šūnas būvniecība:
Apglabājamo
atkritumu
priekšapstrādes centra izveide
Bauskas novadā.

8.

Darbs ar sabiedrību

9

Atkritumu
pārskatīšana

10.

Atbildīgais

-2.6 miljoni

n/a

Poligona
apsaimniekotājs,
atkritumu
apsaimniekošanas
komercsabiedrība,
pašvaldība.

plāna

n/a

Pašvaldības,
VARAM

Infiltrāta attīrīšanas iekārtu izbūve pie
bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu
bioenerģijas šūnas.

- 350 000.000

apsaimniekošanas

Komercsabiedrība

Plānotās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas
Izmaksas, kas saistītas ar poligonu ierīkošanu un ekspluatāciju ir iekļautas sadzīves
atkritumu apglabāšanas tarifos, kas stājušies spēkā ar 2011. gada 16. augustu. Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisija 30.06.2011. pieņēma lēmumu Nr.152 „Par SIA „Zemgales
EKO” sadzīves atkritumu tarifu:
- poligonam „Grantiņi” atkritumu apglabāšanas tarifu nosakot 15.79 Ls/tn(22.47 euro) bez
PVN un bez DRN;
- poligonam „Brakšķi” atkritumu apglabāšanas tarifu nosakot 13.69 Ls/tn (19.48 euro) bez
PVN un DRN.
27.11.2014. sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pieņēma lēmumu Nr.315, saskaņā
ar kuru sadzīves atkritumu poligonā „Brakšķi” tika apstiprināts jauns atkritumu apglabāšanas
pakalpojuma tarifs 27.90 EUR/t (bez PVN un DRN).
Tarifs stājās spēkā ar 2015. gada 1. janvāri.
Pārējās izmaksas tiek segtas no ienākumiem par atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumiem atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantam, kas nosaka, ka
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu veido:
1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu,
dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu
uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atbilstoši izvēlēts
atkritumu apsaimniekotājs;
2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu atkritumu poligonos;
3) DRN par atkritumu apglabāšanu.
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9. REĢIONĀLĀ APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNA ATBILSTĪBA
NORMATĪVAJIEM AKTIEM UN INFORMĀCIJA PAR TO, KĀDĀ VEIDĀ
PLĀNĀ IEKĻAUTIE PASĀKUMI VEICINĀS NORMATĪVOS AKTOS
NOTEIKTO MĒRĶU SASNIEGŠANU
Politikas plānošanas dokumenti atkritumu apsaimniekošanas jomā
MK 2013.gada 21.martā apstiprināja Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2013.2020.gadam (rīkojums Nr.100), kurā ir noteikti 37.tabulā parādītie sasniedzamie rezultāti pa
atsevišķiem atkritumu veidiem un atkritumu plūsmām:
9.1.

37.tabula. Sasniedzamie rezultāti pa atsevišķiem atkritumu veidiem un atkritumu plūsmām
Atkritumu
veids/plūsma

Rezultāts

Jāsasniedz līdz:

Atkritumu poligonos
un
izgāztuvēs
apglabājamie
bioloģiski noārdāmie
atkritumi

Apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma
samazināšana līdz 50% no 1995.gadā apglabātā bioloģiski
noārdāmo atkritumu daudzuma

2013.gada16.jūlijam.

Apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma
samazināšana līdz 35% no 1995.gadā apglabātā bioloģiski
noārdāmo atkritumu daudzuma

2020.gada16.jūlijam.

Nodrošināt, ka tiek pārstrādāti 55% no izlietotā iepakojuma
un ka tiek sasniegti šādi minimāli pārstrādes mērķus:
- 60% pēc svara stiklam;
- 60% pēc svara papīram un kartonam;
- 50% pēc svara metāliem;
- 22.5% pēc svara plastmasām, uzskaitot tikai tādus
materiālus, kas pārstrādāti plastmasā;
- 15% pēc svara kokam.

2015.gada
31.decembrim.

Nodrošināt, ka tiek reģenerēti 60% no izlietotā iepakojuma
un ka tiek sasniegti šādi minimāli reģenerācijas mērķi:
- 60% pēc svara stiklam;
- 60% pēc svara papīram un kartonam;
- 50% pēc svara metāliem;
- 22.5% pēc svara plastmasām, uzskaitot tikai tādus
materiālus, kas pārstrādāti plastmasā;
- 15% pēc svara kokam.

2015.gada
31.decembrim.

Visu nolietoto transportlīdzekļu un materiālu otrreizēja
izmantošana un pārstrāde gadā vismaz 95% apmērā no
nolietotu transportlīdzekļu vidējās pašmasas;
Visu nolietoto transportlīdzekļu sastāvdaļu un materiālu
otrreizēja izmantošana un reģenerācija gadā vismaz 85%
apmērā no nolietotu transportlīdzekļu vidējās pašmasas.

2015.gada 1.janvārim.

Izlietotais iepakojums

Nolietoti
transportlīdzekļi
nolietotu
transportlīdzekļu
atkritumi

un

Elektrisko
un
elektronisko
iekārtu
atkritumi (EEIA)

Nodrošināt, ka uz vienu iedzīvotāju gadā tiek savākti četri
kilogrami mājsaimniecības EEIA.

Palielināt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu
savākšanas apjomu līdz 40-45 % gadā, no to EEI vidējā

No 2013.gada 1.janvāra
līdz 2016. gada 13.
augustam.
2016.gada 14.augustam.
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Rezultāts

Atkritumu
veids/plūsma

Jāsasniedz līdz:

svara, kuras ir laistas Latvijas tirgū trīs iepriekšējos gados.
Palielināt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu
savākšanas apjomu līdz 65% no to EEI vidējā svara, kuras
ir laistas Latvijas tirgū trīs iepriekšējos gados, vai arī 85%
no Latvijas teritorijā radītajiem EEIA.

2021.gada 14.augustam.

Nodrošināt EEIA reģenerāciju un pārstrādi atbilstoši
Direktīvas 2012/19/EK I pielikumā un III pielikumā
noteiktajiem reģenerācijas un pārstrādes rādītājiem.

Visā plāna darbības
laikā.

Savākt 45% no iepriekšējos trīs gados tirgū laistā
pārnēsājamo bateriju un akumulatoru vidējā svara.

2016.gada
26.septembrim.

min
Bateriju
un
akumulatoru atkritumi.

Latvijas normatīvie akti atkritumu apsaimniekošanas jomā
Lai novērstu nekontrolētu atkritumu apglabāšanu un nodrošinātu atkritumu pārstrādes un
apglabāšanas kontroli, Latvijā ir izveidota un pilnveidota normatīvo dokumentu bāze, normatīvo
aktu saraksts skatāms plāna 1.pielikumā. Visi normatīvie akti atbilst starptautiskajiem un ES
principiem un nosacījumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā.
9.2.

Plānā iekļauto pasākumu loma normatīvajos aktos noteikto mērķu sasniegšanā
Latvijā ir spēkā ļoti liels skaits normatīvo aktu, kas regulē atkritumu apsaimniekošanas
nozari, un tajos noteiktie mērķi pārsniedz RAAP iekļauto pasākumu spektru. Reģiona
pašvaldību kompetencē ir tikai daļa no uzdevumiem, ko nosaka Latvijas normatīvie akti
atkritumu apsaimniekošanā. Plānā iekļauto pasākumu atbilstību normatīvajiem aktiem skatīt
38. tabulā.
9.3.

38.tabula Plānā iekļauto pasākumu atbilstība normatīvajiem aktiem
No.

Pasākums

Normatīvais akts

Atbildīgais

1.

Poligonu krātuvju rekultivācija un
pēc rekultivācijas monitorings.

MK 27.12.2011. noteikumi
Nr.1032 „Atkritumu poligonu
ierīkošanas, atkritumu poligonu un
izgāztuvju apsaimniekošanas,
slēgšanas un rekultivācijas
noteikumi".

Poligona apsaimniekotājs

2.

Dalītās
vākšanas
paplašināšana

MK 22.11.2011. noteikumi Nr.898
"Noteikumi
par
atkritumu
savākšanas un šķirošanas vietām";
MK 2011.gada 2.aprīļa noteikumi
Nr.184 „Noteikumi par atkritumu
dalītu savākšanu, sagatavošanu
atkārtotai izmantošanai, pārstrādi
un materiālu reģenerāciju";

Pašvaldības

sistēmas

MK
2010.gada
19.oktobra
noteikumi Nr.983 "Noteikumi par
izlietotā iepakojuma reģenerācijas
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procentuālo apjomu, reģistrācijas
un ziņojumu sniegšanas kārtību un
iepakojuma definīcijas kritēriju
piemērošanas piemēriem.”
Atkritumu apsaimniekošanas valsts
plāns
2013.-2020.gadam
2.
pielikums.
3.

Atkritumu
reģenerācijas
infrastruktūras attīstība

MK 2011.gada 2.aprīļa noteikumi
Nr.184 „Noteikumi par atkritumu
dalītu savākšanu, sagatavošanu
atkārtotai izmantošanai, pārstrādi
un materiālu reģenerāciju".

Pašvaldības,
komercsabiedrības

4.

Darbs ar sabiedrību

28.10.2010.
Atkritumu
apsaimniekošanas likums.

Pašvaldības,
poligona
apsaimniekotājs,
atkritumu
apsaimniekošanas
komercsabiedrība.

5.

Atkritumu apsaimniekošanas plāna
pārskatīšana

MK 2011.gada 12.jūlija noteikumi
Nr.564 „Noteikumi par atkritumu
apsaimniekošanas
valsts
un
reģionālajiem
plāniem
un
atkritumu rašanās novēršanas valsts
programmu”.

Pašvaldības, VARAM
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1.pielikums. Atkritumu
apkopojums

apsaimniekošanas

jomā

spēkā

esošo

normatīvo

aktu

Atkritumu apsaimniekošanas likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta
noteikumi:


Atkritumu apsaimniekošanas likums (28.10.2010.) ar grozījumiem, kas izdarīti līdz
01.05.2012.

MK noteikumi


MK 2014. gada 15. aprīļa noteikumi Nr..199 „Būvniecībā radušos atkritumu un to
pārvadājumu uzskaites kārtība”.



MK 2013.gada 25.jūnija noteikumi Nr.337 "Noteikumi par atkritumu
apsaimniekošanas reģioniem”.
MK 2013. gada 2. aprīļa noteikumi Nr.184 „Noteikumi par atkritumu dalītu
savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu
reģenerāciju”.
MK 2012.gada 22.maija noteikumi Nr.353 „Ārstniecības iestādēs radušos
atkritumu apsaimniekošanas prasības".
MK 2012.gada 3.aprīļa noteikumi Nr.235 „Kārtība, kādā nosaka maksu par
bīstamo atkritumu apglabāšanu".
MK 2012.gada 24.janvāra noteikumi Nr.71 „Kārtība, kādā tirdzniecības vietā vai
speciāli izveidotā iepakojuma pieņemšanas punktā savāc iepakojumu, kuram
nepiemēro depozīta sistēmu".
MK 2011.gada 30.decembra noteikumi Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas,
atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas
noteikumi".
MK 2011.gada 13.decembra noteikumi Nr.960 „Noteikumi par kārtību, kādā
iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz
licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts
nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts
nodevas maksāšanas kārtību".
MK 2011.gada 22.novembra noteikumi Nr.898 „Noteikumi par atkritumu
savākšanas un šķirošanas vietām".
MK 2011.gada 22.novembra noteikumi Nr.897 „Elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumu apsaimniekošanas noteikumi".
MK 2011.gada 8.novembra noteikumi Nr.861 „Noteikumi par elektrisko un
elektronisko iekārtu kategorijām un par prasībām elektrisko un elektronisko
iekārtu marķēšanai un informācijas sniegšanai".
MK 2011.gada 13.septembra noteikumi Nr.703 „Noteikumi par kārtību, kādā
izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai,
šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas
kārtību".
MK 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.667 „Noteikumi par valsts nodevu par
apstiprinājuma
vai
piekrišanas
izsniegšanu
atkritumu
pārrobežu
pārvadājumiem un valsts nodevas maksāšanas kārtību".
MK 2011.gada 12.jūlija noteikumi Nr.564 „Noteikumi par atkritumu
apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās
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novēršanas valsts rogrammu".
MK 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas kārtība".
MK 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites,
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu
uzskaites kārtība".
MK 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.470 „Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu
apsaimniekošanas kārtība".
MK 2011.gada 24.maija noteikumi Nr.401 „Prasības atkritumu sadedzināšanai un
atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai".
MK 2011.gada 26.aprīļa noteikumi Nr.323 „Noteikumi par elektrisko un
elektronisko iekārtu ražotāju un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas
kārtību un samaksu par datu uzturēšanu ".
MK 2011.gada 26.aprīļa noteikumi Nr.319 „Noteikumi par atkritumu
reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".
MK 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru
un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".
MK 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.301 „Noteikumi par azbesta un azbesta
izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu
apsaimniekošanu".
MK 2009.gada 17.februāra noteikumi Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā
uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi
un informācijas pieejamību sabiedrībai”(ar grozījumiem līdz 09.01.2010.).
MK 2008.gada 22.decembra noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības
valsts statistikas pārskatu veidlapām", ar grozījumiem līdz 27.01.2012.

Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums un uz tā pamata izdotie Ministru
kabineta noteikumi :









Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums ar grozījumiem, kas izdarīti
līdz 16.12.2010.
MK 2011.gada 22.februāra noteikumi Nr.135 „Noteikumi par nolietotu
transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides
prasībām" ar grozījumiem līdz 06.08.2011.
MK 2005. gada 4. oktobra noteikumi Nr.748 „Noteikumi par nolietotu
transportlīdzekļu atzīšanu par atmestiem un kārtību, kādā atmestus nolietotus
transportlīdzekļus nodod apstrādes uzņēmumam".
MK 2004.gada 6.aprīļa noteikumi Nr.242 „Noteikumi par transportlīdzekļu
sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai
sešvērtīgā hroma savienojumus" ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 24.09.2010.
MK 2004.gada 6.aprīļa noteikumi Nr.241 „Nolietota transportlīdzekļa likvidācijas
sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība", ar grozījumiem kas izdarīti līdz
03.10.2006.
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2.pielikums. Poligonā „Brakšķi” apglabājamo atkritumu veidi
Atkritumu klase

Atkritumu bīstamība

Atkritumu nosaukums
Nemetālu minerālu turpmākas
ķīmiskās apstrādes atkritumi

fizikālās

un

010409

Mālu un smilti saturoši atkritumi

Nav bīstami

010410

Putekļi un pulverveida atkritumi, kuri neatbilst
010407 klasei

Nav bīstami

010413

Akmens griešanas un zāģēšanas atkritumi, kuri
neatbilst 010407 klasei

Nav bīstami

Lauksaimniecības, dārzkopības, akvakultūras,
mežsaimniecības, medniecības un zvejniecības,
pārtikas ražošanas un apstrādes atkritumi
Lauksaimniecības, dārzkopības, akvakultūras,
mežsaimniecības, medniecības un zvejniecības
atkritumi
020103

Augu audu atkritumi

Nav bīstami

020104

Plastmasas atkritumi (izņemot iepakojumu)

Nav bīstami

020107

Meža izstrādes atkritumi

Nav bīstami

020109

Agroķīmiskie atkritumi, kuri neatbilst 020108 klasei

Nav bīstami

020110

Metāla atkritumi

Nav bīstami

Gaļas, zivju un citu dzīvnieku valsts izcelsmes
pārtikas produktu ražošanas un apstrādes
atkritumi
020201
020202
020203

Mazgāšanas un tīrīšanas nogulsnes
Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli
Notekūdeņu vietējās
attīrīšanas iekārtu dūņas

Nav bīstami

Augļu, dārzeņu, graudaugu, pārtikas eļļu, kakao,
kafijas, tējas un tabakas izstrādājumu ražošanas
un apstrādes atkritumi; konservu ražošanas, kā
arī rauga, rauga ekstrakta un melases ražošanas
un fermentācijas atkritumi
020301

Mazgāšanas, tīrīšanas, mizošanas, centrifugēšanas un
atdalīšanas nogulsnes

Nav bīstami

020302

Konservēšanas līdzekļu atkritumi

Nav bīstami

020304

Patērēšanai vai apstrādei nederīgi materiāli

Nav bīstami

020305

Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas

Nav bīstami

Piena produktu ražošanas atkritumi
020501

Pārstrādei vai patēriņam nederīgi materiāli

020502

Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas

Nav bīstami
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Atkritumu klase

Atkritumu bīstamība

Atkritumu nosaukums
Ceptuvju un konditorejas izstrādājumu ražošanas
atkritumi

020601

Pārstrādei vai patēriņam nederīgi materiāli

Nav bīstami

020602

Konservēšanas līdzekļu atkritumi

Nav bīstami

020603

Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas
Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu (izņemot
kafiju, tēju un kakao) ražošanas atkritumi

020701

Izejvielu mazgāšanas, tīrīšanas un mehāniskās
apstrādes atkritumi

Nav bīstami

020702

Spirta destilēšanas atkritumi

Nav bīstami

020703

Ķīmiskās apstrādes atkritumi

Nav bīstami

020704

Patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli

Nav bīstami

020705

Notekūdeņu vietējās attīrīšanas
iekārtu dūņas
Kokapstrādes un papīra, kartona, celulozes,
plākšņu un mēbeļu ražošanas atkritumi
Kokapstrādes, plākšņu un mēbeļu ražošanas
atkritumi

030101

Mizu un korķa atkritumi

Nav bīstami

Ādu un kažokādu
apstrādes un
tekstilrūpniecības
atkritumi
Ādu un kažokādu apstrādes
atkritumi
040101

Gaļas atlikumi pēc ādu apstrādes ar kaļķi.

Nav bīstami

040102

Atkritumi pēc ādu apstrādes ar kaļķi.

Nav bīstami

040104

Hromu saturoši ādu miecēšanas atkritumi.

Bīstami

040105

Hromu nesaturoši ādu miecēšanas atkritumi.

Nav bīstams

040106

Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas
satur hromu.

Bīstami

040107

Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kas
nesatur hromu.

Nav bīstami

040108

Hromu saturoši miecētas ādas atkritumi(atgriezumi,
putekļi)

Bīstami

040109

Ādu apstrādes atkritumi

Nav bīstami

Tekstilrūpniecības atkritumi
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Atkritumu klase

Atkritumu bīstamība

Atkritumu nosaukums

040210

Dabisku produktu organiski atkritumi (piemēram,
vaski, tauki)

Nav bīstami

040222

Apstrādātu tekstilšķiedru atkritumi

Nav bīstami

Naftas
produktu
attīrīšanas,
dabasgāzes
attīrīšanas un ogļu pirolītiskās apstrādes
atkritumi
Naftas produktu attīrīšanas atkritumi
050117

Nav bīstami

Asfalts (bitumens)
Pārklāšanas līdzekļu (krāsu, laku un stiklveida
emalju), līmju, ķitu, tepju un tipogrāfijas krāsu
ražošanas,
sagatavošanas,
piegādes
un
izmantošanas atkritumi
Krāsu un laku ražošanas, sagatavošanas,
piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu
atkritumi

080112

Krāsu un laku atkritumi, kuri neatbilst 080111 klasei

Nav bīstami

080114

Krāsu vai laku nogulsnes, kuras neatbilst 080113
klasei

Nav bīstami

080116

Ūdeni saturošas krāsu vai laku nogulsnes, kuras
neatbilst 080115 klasei

Nav bīstami

080118

Krāsu vai laku noņemšanas atkritumi, kuri neatbilst
080117 klasei

Nav bīstami

Citu pārklāšanas līdzekļu (arī keramisko
materiālu) ražošanas, pārveidošanas, piegādes un
izmantošanas atkritumi
080201

Putekļus saturoši atkritumi

Nav bīstami

Tipogrāfijas krāsas ražošanas, sagatavošanas,
piegādes un izmantošanas atkritumi
080313

Tipogrāfijas krāsas atkritumi, kuri neatbilst 080312
klasei

Nav bīstami

080315

Tipogrāfijas krāsas
080314 klasei

Nav bīstami

080318

Iespiedkrāsas atkritumi, kas neatbilst 080317 klasei

nogulsnes,

kuras

neatbilst

Nav bīstami

Līmju un tepju (ieskaitot ūdensdrošus materiālus)
ražošanas,
sagatavošanas,
piegādes
un
izmantošanas atkritumi
080410

Līmju un tepju atkritumi, kuri neatbilst 080409
klasei

Nav bīstami

080412

Līmju un tepju nogulsnes, kuras neatbilst 080411
klasei

Nav bīstami

Fotorūpniecības atkritumi
Fotorūpniecības procesu atkritumi
090107

Sudrabu

vai

sudraba

savienojumus

saturošas

Nav bīstami
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Atkritumu bīstamība

Atkritumu klase

Atkritumu nosaukums
fotofilmas un fotopapīrs

090108

Sudrabu vai sudraba savienojumus nesaturošas
fotofilmas un fotopapīrs

Nav bīstami

090110

Vienreizējas lietošanas fotoaparāti bez baterijām

Nav bīstami

Termisko procesu atkritumi
Spēkstaciju un citu termocentrāļu atkritumi
(izņemot 19.nodaļu)
100101

Kurtuvju pelni

Nav bīstami

100102

Ogļu kvēpi

Nav bīstami

100103

Kūdras un neapstrādātas koksnes kvēpi

Nav bīstami

100105

Cieti kalciju saturoši dūmgāzu desulfurizācijas
atkritumi

Nav bīstami

100107

Duļķveidīgi kalciju saturoši dūmgāzu desulfurizācijas
atkritumi

Nav bīstami

100115

Līdzsadedzināšanā radušies izdedži
atkritumi, kuri neatbilst 100114 klasei

katlu

Nav bīstami

100117

Citi līdzsadedzināšanas pelni, kuri neatbilst 100116
klasei

Nav bīstami

100119

Citi gāzu attīrīšanas atkritumi, kuri neatbilst 100118
klasei

Nav bīstami

100124

Smiltis, kas rodas sadedzinot kurināmo virstošajā
slānī (izdedži)

Nav bīstami

un

Keramikas izstrādājumu, ķieģeļu, flīžu
celtniecības produktu ražošanas atkritumi

un

101201

Pirms termiskā procesa
maisījuma atkritumi

101203

Citas daļiņas un putekļi

Nav bīstami

101205

Gāzu attīrīšanas nogulsnes

Nav bīstami

101206

Nederīgas veidnes

Nav bīstami

101208

Keramikas
celtniecības
apstrādes)

izstrādājumu, ķieģeļu, flīžu un
produktu atkritumi (pēc termiskās

Nav bīstami

101210

Gāzu apstrādes cietie atkritumi, kuri neatbilst 101209
klasei

Nav bīstami

101212

Glazēšanas atkritumi, kuri neatbilst 101211 klasei

Nav bīstami

sagatavota

izejvielu

Nav bīstami

Cementa, kaļķu un ģipša, kā arī no tiem
izgatavotu priekšmetu un produktu ražošanas
atkritumi
101314

Cementa atkritumi un nogulsnes

Nav bīstami

Metālu un plastmasu formēšanas, kā arī virsmu
fizikālās un mehāniskās apstrādes atkritumi
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Atkritumu klase

Atkritumu bīstamība

Atkritumu nosaukums
Metālu un plastmasu formēšanas, kā arī virsmu
fizikālās un mehāniskās apstrādes atkritumi

120101

Melno metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi

Nav bīstami

120102

Melno metālu putekļi un cietās daļiņas

Nav bīstami

120103

Krāsaino metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi

Nav bīstami

120104

Krāsaino metālu putekļi un cietās daļiņas

Nav bīstami

120105

Plastmasu virsmas apstrādes un formēšanas atkritumi

Nav bīstami

120113

Metināšanas atkritumi

Nav bīstami

120115

Metālapstrādes atkritumi, kuri neatbilst 120114 klasei

Nav bīstami

120117

Citas virsmu tīrīšanai izmantotās smiltis, kuras
neatbilst 120116 klasei

Nav bīstami

120121

Citas nolietotas metālapstrādes iekārtas un materiāli,
kuri neatbilst 120120 klasei

Nav bīstami

Izlietotais iepakojums; citur neminētie absorbenti,
slaucīšanas materiāls, filtru materiāls un
aizsargtērpi
Iepakojums
150101

Papīra un kartona iepakojums

Nav bīstami

150102

Plastmasas iepakojums

Nav bīstami

150103

Koka iepakojums

Nav bīstami

150104

Metāla iepakojums

Nav bīstami

150105

Kompozītmateriālu iepakojums

Nav bīstami

150106

Jauktais iepakojums

Nav bīstami

150107

Stikla iepakojums

Nav bīstami

150109

Auduma iepakojums

Nav bīstami

Absorbenti,
filtru
materiāls, aizsargtērpi
150203

materiāli,

slaucīšanas

Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un
aizsargtērpi, kuri neatbilst 150202 klasei

Nav bīstami

Citur katalogā neminēti atkritumi
Dažāda veida nolietoti transportlīdzekļi, arī
nolietoti
satiksmē
neizmantojami
transportlīdzekļi, to sadalīšanas atkritumi,
transportlīdzekļu apkopes atkritumi (izņemot 13
un 14 nodaļu, kā arī 1606 un 1608 grupu)
160222

Citur neminēti komponenti

Nav bīstami
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Atkritumu klase

Atkritumu bīstamība

Atkritumu nosaukums
Izolācijas (izņemot metalurģiskos
procesus) procesu izolācijas
materiālu un refaktoru atkritumi,
kuri neatbilst 161105 klasei
Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi (tai
skaitā no piesārņotām vietām izrakta augsne)
Betons, ķieģeļi, flīzes, kārniņi, keramika

170101

Betons

Nav bīstami

170102

Ķieģeļi

Nav bīstami

170103

Flīzes, kārniņi un keramika

Nav bīstami

170107

Betona, ķieģeļu, dakstiņu, flīžu, keramikas maisījumi,
kuri neatbilst 170106 klasei

Nav bīstami

Koks, stikls, plastmasa
170201

Koks

Nav bīstami

170202

Stikls

Nav bīstami

170203

Plastmasa

Nav bīstami

Asfalts, darva un darvas produkti
170302

Asfaltu saturoši maisījumi, kuri neatbilst 170301
klasei

Nav bīstami

Augsne (ieskaitot augsni no piesārņotām vietām),
akmeņi un gultnes padziļināšanas dūņas
170504

Augsne un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei

Nav bīstami

170506

Gultnes padziļināšanas dūņas, kuras neatbilst 170505
klasei

Nav bīstami

170508

Balasta smiltis, kuras neatbilst 170507 klasei

Nav bīstami

Izolācijas materiāli
būvmateriāli

un

azbestu

saturoši

170604

Izolācijas materiāli, kuri neatbilst 170601 un 170603
klasei

Nav bīstami

170605

Azbestu saturoši būvmateriāli

Nav bīstami

Būvmateriāli uz ģipša bāzes
170802

Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801
klasei

Nav bīstami

Citi būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi
170904

Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902
un 170903 klasei

Nav bīstami

Cilvēku un dzīvnieku veselības aprūpes un ar to
saistīto pētījumu atkritumi (izņemot virtuvju un
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Atkritumu klase

Atkritumu nosaukums
ēdnīcu atkritumus, kuru rašanās nav tieši saistīta
ar veselības aprūpi)

Atkritumu bīstamība

Atkritumi, kuri rodas cilvēku dzemdību, veselības
diagnostikas, ārstēšanas vai profilakses procesā
180101 180102

Veselības aprūpes atkritumi

Nav bīstami

Atkritumu
apsaimniekošanas
uzņēmumu,
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un ūdensapgādes
saimniecības atkritumi
Izgāztuvju un poligonu filtrāts
190703

Izgāztuvju un poligonu filtrāts, kurš neatbilst 190702
klasei

Nav bīstami

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu citi atkritumi
190801

Atkritumi no sietiem

Nav bīstami

190802

Atkritumi no smilšu uztvērējiem

Nav bīstami

190805

Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas

Nav bīstami

190811

Rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskās
dūņas, kuras satur bīstamas vielas.

attīrīšanas

Nav bīstami

Dzeramā ūdens vai rūpnieciski izmantojamā
ūdens sagatavošanas atkritumi
190902

Ūdens attīrīšanas atkritumi

Nav bīstami

Augsnes un pazemes ūdeņu attīrīšanas atkritumi
191302

Augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri neatbilst
191301 klasei

Nav bīstami

Sadzīvē radušies atkritumi (mājsaimniecību
atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un
rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi) arī
atsevišķi savāktie atkritumu veidi
Atsevišķi savāktie atkritumu veidi (izņemot
1501 grupu)
200141

Skursteņu tīrīšanas atkritumi

Nav bīstami

Dārzu un parku atkritumi (arī kapsētu atkritumi)
200201

Bioloģiski noārdāmi atkritumi

Nav bīstami

200202

Augsne un akmeņi

Nav bīstami

200203

Citi bioloģiski nenoārdāmi atkritumi

Nav bīstami

Citi sadzīves atkritumi
200301

Nešķiroti sadzīves atkritumi

Nav bīstami

200302

Tirgus atkritumi

Nav bīstami
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Atkritumu klase

Atkritumu nosaukums

Atkritumu bīstamība

200303

Ielu tīrīšanas atkritumi

Nav bīstami

200307

Liela izmēra atkritumi

Nav bīstami
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3.pielikums Poligonā „Grantiņi” apglabājamie atkritumu veidi
Atkritumu klase

Atkritumu nosaukums

Atkritumu bīstamība

Nemetālu minerālu turpmākas fizikālās un ķīmiskās apstrādes atkritumi
010409

Mālu un smilti saturoši atkritumi

Nav bīstami

010410

Putekļi un pulverveida atkritumi, kuri neatbilst 010407
klasei

Nav bīstami

010413

Akmens griešanas un zāģēšanas atkritumi, kuri neatbilst
010407 klasei

Nav bīstami

Lauksaimniecības, dārzkopības, akvakultūras, mežsaimniecības, medniecības un zvejniecības, pārtikas
ražošanas un apstrādes atkritumi
Lauksaimniecības, dārzkopības, akvakultūras, mežsaimniecības, medniecības un zvejniecības atkritumi
020103

Augu audu atkritumi

Nav bīstami

020104

Plastmasas atkritumi (izņemot iepakojumu)

Nav bīstami

020107

Meža izstrādes atkritumi

Nav bīstami

020109

Agroķīmiskie atkritumi, kuri neatbilst 020108 klasei

Nav bīstami

020110

Metāla atkritumi

Nav bīstami

Gaļas, zivju un citu dzīvnieku valsts izcelsmes pārtikas produktu ražošanas un apstrādes atkritumi
020201
020202
020203

Mazgāšanas un tīrīšanas nogulsnes
Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli
Notekūdeņu vietējās
attīrīšanas iekārtu dūņas

Nav bīstami

Augļu, dārzeņu, graudaugu, pārtikas eļļu, kakao, kafijas, tējas un tabakas izstrādājumu ražošanas un
apstrādes atkritumi; konservu ražošanas, kā arī rauga, rauga ekstrakta un melases ražošanas un
fermentācijas atkritumi
020301

Mazgāšanas, tīrīšanas, mizošanas, centrifugēšanas un
atdalīšanas nogulsnes

Nav bīstami

020302

Konservēšanas līdzekļu atkritumi

Nav bīstami

020304

Patērēšanai vai apstrādei nederīgi materiāli

Nav bīstami

020305

Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas

Nav bīstami

Piena produktu ražošanas atkritumi

Nav bīstami

Pārstrādei vai patēriņam nederīgi materiāli
Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas

Nav bīstami

020501
020502

Ceptuvju un konditorejas izstrādājumu ražošanas
atkritumi
020601

Pārstrādei vai patēriņam nederīgi materiāli

Nav bīstami

020602
020603

Konservēšanas līdzekļu atkritumi
Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas

Nav bīstami

Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu (izņemot kafiju,
tēju un kakao) ražošanas atkritumi.
020701

Izejvielu mazgāšanas, tīrīšanas un mehāniskās apstrādes
atkritumi

Nav bīstami
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Atkritumu klase

Atkritumu nosaukums

Atkritumu bīstamība

020702

Spirta destilēšanas atkritumi

Nav bīstami

020703

Ķīmiskās apstrādes atkritumi

Nav bīstami

020704
020705

Patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli
Notekūdeņu vietējās attīrīšanas
iekārtu dūņas

Nav bīstami

Kokapstrādes un papīra, kartona, celulozes, plākšņu un
mēbeļu ražošanas atkritumi
Kokapstrādes, plākšņu un mēbeļu ražošanas atkritumi
030101

Mizu un korķa atkritumi

Nav bīstami

Ādu un kažokādu apstrādes un tekstilrūpniecības
atkritumi
Ādu un kažokādu apstrādes atkritumi
040102

Atkritumi pēc ādu apstrādes ar kaļķi

Nav bīstami

040109

Ādu apstrādes atkritumi

Nav bīstami

Tekstilrūpniecības atkritumi
040210

Dabisku produktu organiski atkritumi (piemēram, vaski,
tauki)

Nav bīstami

040222

Apstrādātu tekstilšķiedru atkritumi

Nav bīstami

Naftas produktu attīrīšanas, dabasgāzes attīrīšanas un ogļu pirolītiskās
apstrādes atkritumi
Naftas produktu attīrīšanas atkritumi
050117

Asfalts (bitumens)

Nav bīstami

Pārklāšanas līdzekļu (krāsu, laku), līmju, ķitu, tepju un tipogrāfijas krāsu ražošanas, sagatavošanas,
piegādes un izmantošanas atkritumi
Krāsu un laku ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas
tehnoloģisko procesu atkritumi
080112

Krāsu un laku atkritumi, kuri neatbilst 080111 klasei

Nav bīstami

080114

Krāsu vai laku nogulsnes, kuras neatbilst 080113 klasei

080116

Ūdeni saturošas krāsu vai laku nogulsnes, kuras neatbilst
080115 klasei

Nav bīstami

080118

Krāsu vai laku noņemšanas atkritumi, kuri neatbilst 080117
klasei

Nav bīstami

Citu pārklāšanas līdzekļu (arī keramisko materiālu) ražošanas, pārveidošanas,
piegādes un izmantošanas atkritumi
080201

Putekļus saturoši atkritumi

Nav bīstami

Tipogrāfijas krāsas ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas
atkritumi
080313

Tipogrāfijas krāsas atkritumi, kuri neatbilst 080312 klasei

Nav bīstami

080315

Tipogrāfijas krāsas nogulsnes, kuras neatbilst 080314 klasei

Nav bīstami

080318

Iespiedkrāsas atkritumi, kas neatbilst 080317 klasei

Nav bīstami

Līmju un tepju ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas atkritumi
080410

Līmju un tepju atkritumi, kuri neatbilst 080409 klasei

Nav bīstami
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Atkritumu klase
080412

Atkritumu nosaukums
Līmju un tepju nogulsnes, kuras neatbilst 080411 klasei

Atkritumu bīstamība
Nav bīstami

Fotorūpniecības atkritumi
Fotorūpniecības procesu atkritumi
090107

Sudrabu vai sudraba savienojumus saturošas fotofilmas un
fotopapīrs

Nav bīstami

090108

Sudrabu vai sudraba savienojumus nesaturošas fotofilmas
un fotopapīrs

Nav bīstami

090110

Vienreizējas lietošanas fotoaparāti bez baterijām

Nav bīstami

Termisko procesu atkritumi
Spēkstaciju un citu termocentrāļu atkritumi (izņemot 19.nodaļu)
100101

Kurtuvju pelni

Nav bīstami

100102

Ogļu kvēpi

Nav bīstami

100103

Kūdras un neapstrādātas koksnes kvēpi

Nav bīstami

100105

Cieti kalciju saturoši dūmgāzu desulfurizācijas atkritumi

Nav bīstami

100107

Duļķveidīgi kalciju saturoši dūmgāzu desulfurizācijas
atkritumi

Nav bīstami

100115

Līdzsadedzināšanā radušies izdedži un katlu atkritumi, kuri
neatbilst 100114 klasei

Nav bīstami

100117

Citi līdzsadedzināšanas pelni, kuri neatbilst 100116 klasei

Nav bīstami

100119

Citi gāzu attīrīšanas atkritumi, kuri neatbilst 100118 klasei

Nav bīstami

100124

Smiltis, kas rodas sadedzinot kurināmo virstošajā slānī
(izdedži)

Nav bīstami

Keramikas izstrādājumu, ķieģeļu, flīžu un celtniecības produktu ražošanas
atkritumi
101201

Pirms termiskā procesa sagatavota izejvielu maisījuma
atkritumi

Nav bīstami

101203

Citas daļiņas un putekļi

Nav bīstami

101205

Gāzu attīrīšanas nogulsnes

Nav bīstami

101206

Nederīgas veidnes

Nav bīstami

101208

Keramikas izstrādājumu, ķieģeļu, flīžu un celtniecības
produktu atkritumi

Nav bīstami

101210

Gāzu apstrādes cietie atkritumi, kuri neatbilst 101209 klasei

Nav bīstami

101212

Glazēšanas atkritumi, kuri neatbilst 101211 klasei

Nav bīstami

Cementa, kaļķu un ģipša, kā arī no tiem izgatavotu priekšmetu un produktu
ražošanas atkritumi
101314

Cementa atkritumi un nogulsnes

Nav bīstami

Metālu un plastmasu formēšanas, kā arī virsmu fizikālās un mehāniskās
apstrādes atkritumi
Metālu un plastmasu formēšanas, kā arī virsmu fizikālās un mehāniskās
apstrādes atkritumi
120101

Melno metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi

Nav bīstami

120102

Melno metālu putekļi un cietās daļiņas

Nav bīstami
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Atkritumu klase

Atkritumu nosaukums

Atkritumu bīstamība

120103

Krāsaino metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi

Nav bīstami

120104

Krāsaino metālu putekļi un cietās daļiņas

Nav bīstami

120105

Plastmasu virsmas apstrādes un formēšanas atkritumi

Nav bīstami

120113

Metināšanas atkritumi

Nav bīstami

120115

Metālapstrādes atkritumi, kuri neatbilst 120114 klasei

Nav bīstami

120117

Citas virsmu tīrīšanai izmantotās smiltis, kuras neatbilst
120116 klasei

Nav bīstami

120121

Citas nolietotas metālapstrādes iekārtas un materiāli, kuri
neatbilst 120120 klasei

Nav bīstami

Izlietotais iepakojums; citur neminētie absorbenti, slaucīšanas materiāls, filtru
materiāls un aizsargtērpi
Iepakojums (pārstrādei nederīgs)

Pārstrādei nederīgs

150101

Papīra un kartona iepakojums

Pārstrādei nederīgs

150102

Plastmasas iepakojums

Pārstrādei nederīgs

150103

Koka iepakojums

Pārstrādei nederīgs

150104

Metāla iepakojums

Pārstrādei nederīgs

150105

Kompozītmateriālu iepakojums

Pārstrādei nederīgs

150106

Jauktais iepakojums

Pārstrādei nederīgs

150107

Stikla iepakojums

Pārstrādei nederīgs

150109

Auduma iepakojums

Pārstrādei nederīgs

Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls, aizsargtērpi
150203

Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un
aizsargtērpi, kuri neatbilst 150202 klasei

Pārstrādei nederīgs

Citur katalogā neminēti atkritumi
Dažāda veida nolietoti transportlīdzekļi, arī nolietoti satiksmē neizmantojami
transportlīdzekļi, to sadalīšanas atkritumi, transportlīdzekļu apkopes
atkritumi (izņemot 13 un 14 nodaļu, kā arī 1606 un 1608 grupu)
160222

Citur neminēti komponenti

Nav bīstami

Izolācijas (izņemot metalurģiskos procesus)procesu
izolācijas materiālu un refaktoru atkritumi,
kuri neatbilst 161105 klasei
Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi
Betons, ķieģeļi, flīzes, kārniņi, keramika
170101

Betons

Nav bīstami

170102

Ķieģeļi

Nav bīstami

170103

Flīzes, kārniņi un keramika

Nav bīstami

170107

Betona, ķieģeļu, dakstiņu, flīžu, keramikas maisījumi, kuri
neatbilst 170106 klasei

Nav bīstami

Koks, stikls, plastmasa
170201

Koks

Nav bīstami

170202

Stikls

Nav bīstami
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Atkritumu klase
170203

Atkritumu nosaukums
Plastmasa

Atkritumu bīstamība
Nav bīstami

Asfalts, darva un darvas produkti
170302

Asfaltu saturoši maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei

Nav bīstami

Augsne (ieskaitot augsni no piesārņotām vietām), akmeņi un gultnes
padziļināšanas dūņas
170504

Augsne un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei

Nav bīstami

170506

Gultnes padziļināšanas dūņas, kuras neatbilst 170505 klasei

Nav bīstami

170508

Balasta smiltis, kuras neatbilst 170507 klasei

Nav bīstami

Izolācijas materiāli un azbestu saturoši būvmateriāli
170604

Izolācijas materiāli, kuri neatbilst 170601 un 170603 klasei

Nav bīstami

170605

Azbestu saturoši būvmateriāli

Bīstams

Būvmateriāli uz ģipša bāzes
170802

Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei

Nav bīstami

Citi būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi
170904

Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un
170903 klasei

Nav bīstami

Cilvēku un dzīvnieku veselības aprūpes un ar to saistīto pētījumu atkritumi (izņemot virtuvju un ēdnīcu
atkritumus, kuru rašanās nav tieši saistīta ar veselības aprūpi)
Atkritumi, kuri rodas cilvēku dzemdību, veselības diagnostikas, ārstēšanas vai profilakses procesā
180101
180102

Veselības aprūpes atkritumi

Nav bīstami

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un ūdensapgādes saimniecības
atkritumi
Izgāztuvju un poligonu filtrāts
190703

Izgāztuvju un poligonu filtrāts, kurš neatbilst 190702 klasei

Nav bīstami

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu citi atkritumi
190801

Atkritumi no sietiem

Nav bīstami

190802

Atkritumi no smilšu uztvērējiem

Nav bīstami

190805

Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas

Nav bīstami

Dzeramā ūdens vai rūpnieciski izmantojamā ūdens sagatavošanas atkritumi
190902

Ūdens attīrīšanas atkritumi

Nav bīstami

Augsnes un pazemes ūdeņu attīrīšanas atkritumi
191302

Augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri neatbilst 191301
klasei

Nav bīstami

Sadzīvē radušies atkritumi (mājsaimniecību atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības
uzņēmumu un iestāžu atkritumi) arī atsevišķi savāktie atkritumu veidi
200141

Skursteņu tīrīšanas atkritumi

Nav bīstami

Dārzu un parku atkritumi (arī kapsētu atkritumi)
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Atkritumu klase

Atkritumu nosaukums

Atkritumu bīstamība

200201

Bioloģiski noārdāmi atkritumi

Nav bīstami

200202

Augsne un akmeņi

Nav bīstami

200203

Citi bioloģiski nenoārdāmi atkritumi

Nav bīstami

Citi sadzīves atkritumi
200301

Nešķiroti sadzīves atkritumi

Nav bīstami

200302

Tirgus atkritumi

Nav bīstami

200303

Ielu tīrīšanas atkritumi

Nav bīstami

200307

Liela izmēra atkritumi

Nav bīstami
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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 26.februārī

prot.Nr.3, 9.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā
„Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža
apstiprināšanu”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Kursīte), nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmuma „Par Bauskas novada pašvaldības
iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” 1.pielikumā „Iestādes „Bauskas novada
administrācija, pagasta pārvalžu, izglītības iestāžu un vispārējā tipa pansionāta „Derpele” maksas
pakalpojumu cenrādis” šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.16.apakšpunktu šādā redakcijā:
1.16.

Maksa par gultasvietas izmantošanu Brunavas Mēnesis
sociāli sabiedriskajā centrā „Ērgļi” vienai personai
vienā istabā

50

2. Papildināt ar 1.17. un 1.18.apakšpunktu šādā redakcijā:
1.17.

1.18.

Maksa par gultasvietas izmantošanu Brunavas mēnesis
sociāli sabiedriskajā centrā „Ērgļi” divām
personām vienā istabā
Maksa par gultasvietas izmantošanu Brunavas mēnesis
sociāli sabiedriskajā centrā „Ērgļi” trīs personām
vienā istabā

70

90

3. Papildināt 1.sadaļu ar 5.punktu šādā redakcijā:
„5. No 1.10.apakšpunktā noteiktās maksas ir atbrīvoti izglītības iestāžu izglītojamie un jaunieši
līdz 18 gadu vecumam”.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

1.pielikums
Iestādes „Bauskas novada administrācija”, pagastu pārvalžu, izglītības iestāžu un vispārēja
tipa pansionāta „Derpele” maksas pakalpojumu cenrādis
(Grozījumi 19.12.2013.; 30.01.2014.; 24.04.2014.; 26.02.2015.)
Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Izcenojums (EUR) bez PVN
Bauskas pilsēta

Pagastu teritorija

Telpu noma un citi saistītie pakalpojumi*
Zāle (sēžu, sporta, tautas nama
1.1
u.c.), telpa mazāka par 50m2, pirmā
stunda
4,27
2,85
stunda
1.2
katra nākamā stunda
stunda
2,85
1,42
Zāle (sēžu, sporta, tautas nama
1.3
u.c.), telpa no 50 m2 līdz 150 m2,
stunda
5,69
4,27
pirmā stunda
1.4
katra nākamā stunda
stunda
4,27
2,85
Zāle (sēžu, sporta, tautas nama,
1.5
u.c.), telpa lielāka par 150 m2,
stunda
7,11
5,69
pirmā stunda
1.6
katra nākamā stunda
stunda
5,69
4,27
Telpa pedagogiem – individuālā
1.7
darba veicējiem (darbam ar
stunda
1,42
1,42
izglītības iestāžu audzēkņiem)
Pirts, sauna, hidromasāžas vanna,
1.8
stunda
9,96
baseins (par katru), pirmā stunda
1.9
katra nākamā stunda
stunda
7,11
1.10 Trenažieru zāle (vienai personai)
stunda
0,71
0,71
Dušas izmantošana (vienai
1.11
reize
0,71
0,71
personai)
Pirts pakalpojums pieaugušajiem
1.12
reize
2,85
(vienai personai)
1.13 Veļas mazgāšana
reize
1,42
Kafijas un citu dzērienu automāta
1.14
žetons
0,11
0,11
izmantošana
Maksa par gultasvietas
1.15 izmantošanu Brunavas sociāli
diennakts
2,50
sabiedriskajā centrā „Ērgļi”
Maksa par gultasvietas
izmantošanu Brunavas sociāli
1.16
mēnesis
50,00
sabiedriskajā centrā „Ērgļi” vienai
personai vienā istabā
Maksa par gultasvietas
izmantošanu Brunavas sociāli
1.17.
Mēnesis
70
sabiedriskajā centrā „Ērgļi” divām
personām vienā istabā
Maksa par gultasvietas
izmantošanu Brunavas sociāli
1.18.
Mēnesis
90
sabiedriskajā centrā „Ērgļi” trīs
personām vienā istabā
*Iepriekš saskaņotos apmeklējumu laikos, iestāžu zāles (sēžu, sporta, kultūras centra un citas
telpas) bez maksas izmanto:
1.

1. Bauskas novada pašvaldības iestādes;
2. Biedrības un nodibinājumi, kas ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas statusu;
3. Bauskas novada pašvaldības apstiprināto sporta veidu izlašu dalībnieki;
4. Bauskas novada iedzīvotāji izglītības, sporta un kultūras aktivitātēm, ja telpās netiek veikta
saimnieciskā darbība.
5. No 1.10.apakšpunktā noteiktās maksas ir atbrīvoti izglītības iestāžu izglītojamie un jaunieši
līdz 18 gadu vecumam.
2.
Inventāra noma
2.1
Galda piederumu noma pasākumam
vienība
0,06
2.2
Multimediju projektors
stunda
5,69
2.3
Interaktīvā tāfele
stunda
2,85
2.4
Kodoskops
stunda
2,85
2.5
Ekrāns
stunda
1,42
2.6
Stacionārais dators
stunda
1,42
2.7
Portatīvais dators
stunda
2,85
Sintezators un citi mūzikas
2.8
stunda
5,69
instrumenti
2.9
Apskaņošanas tehnika
stunda
4,27
2.10 Gaismu aparatūra
stunda
4,27
Mūzikas instrumenta noma
2.11
mēnesī
4,27
audzēknim
2.12 Gultas veļas noma
komplekts
2,00
3.
Kopēšanas, drukāšanas un dokumentu apstrādes pakalpojumi
Kopēšana no iestādes krājuma
3.1
lappuse
0,07
dokumentiem A4 formāts
Kopēšana no iestādes krājuma
3.2
lappuse
0,14
dokumentiem A3 formāts
Melnbalta izdruka no datora A4
3.3
lappuse
0,07
formāts
Krāsaina izdruka no datora A4
3.4
lappuse
0,43
formāts
3.5
Dokumentu skenēšana
lappuse
0,21
3.6
Faksa nosūtīšana
lappuse
0,21
3.7
Plotera izdruka A4 formāts
lappuse
0,18
3.8
Plotera izdruka A3 formāts
lappuse
0,36
3.9
Plotera izdruka A2 formāts
lappuse
0,71
3.10 Plotera izdruka A1 formāts
lappuse
1,42
3.11 Plotera izdruka A0 formāts
lappuse
2,85
Pansionāta „Derpele” darbinieku maksa par ēdināšanas pakalpojumiem
4.
4.1
4.2
4.3
5.

Brokastis
ēdienreize
0,58
Pusdienas
ēdienreize
0,92
Vakariņas
ēdienreize
0,50
Izglītības iestāžu maksa par ēdināšanas pakalpojumiem (audzēkņiem un
darbiniekiem)

5.1

Mežotnes pamatskolas ēdināšanas
pakalpojumi

pusdienas
pusdienas*
launags

0,78
0,64
0,36

5.2

Uzvaras vidusskolas ēdināšanas
pakalpojumi

pusdienas

0,92
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5.3
5.4
5.5

5.6

Uzvaras vidusskolas
struktūrvienības „Lācītis”
ēdināšanas pakalpojumi
Griķu pamatskolas ēdināšanas
pakalpojumi
Griķu pamatskolas struktūrvienības
„Dzirnaviņas” ēdināšanas
pakalpojumi
Codes pamatskolas ēdināšanas
pakalpojumi

brokastis
pusdienas
launags
pusdienas
launags
brokastis
pusdienas
launags

0,34
0,71
0,37
0,85
0,28
0,43
0,71
0,28

pusdienas

0,92

brokastis
pusdienas
launags
brokastis
Vecsaules pamatskolas ēdināšanas
5.8
pakalpojumi
pusdienas
brokastis
Vecsaules pamatskolas
5.9
struktūrvienības Jaunsaules skola
pusdienas
ēdināšanas pakalpojumi
launags
brokastis
Ozolaines pamatskolas ēdināšanas
5.10
pusdienas
pakalpojumi
launags
brokastis
Pirmsskolas izglītības iestādes
5.11 „Zīlīte” ēdināšanas pakalpojumi
pusdienas
bērniem no 3-7 gadiem
launags
brokastis
Pirmsskolas izglītības iestādes
5.12 „Zīlīte” ēdināšanas pakalpojumi
pusdienas
bērniem līdz 3 gadiem
launags
brokastis
Pirmsskolas izglītības iestādes
5.13 „Pasaulīte” ēdināšanas pakalpojumi
pusdienas
bērniem no 3-7 gadiem
launags
brokastis
Pirmsskolas izglītības iestādes
5.14 „Pasaulīte” ēdināšanas pakalpojumi
pusdienas
bērniem līdz 3 gadiem
launags
brokastis
pusdienas
Mežotnes internātvidusskolas
5.15
ēdināšanas pakalpojumi
launags
vakariņas
brokastis
Pamūšas speciālās
pusdienas
5.16 internātpamatskolas ēdināšanas
launags
pakalpojumi
vakariņas
Ozolaines pamatskolas ēdināšanas
brokastis
5.17 pakalpojumi bērniem līdz 4 gadiem
pusdienas
launags
*Pusdienas, ja vecāki piegādā skolai dārzeņus saskaņā ar normu.
Mežotnes internātvidusskolas uzturēšanās pakalpojumi
6.
5.7

Mežgaļu pamatskolas ēdināšanas
pakalpojumi

6.1
6.2

Naktsmītne internātā audzēkņiem
Uzturēšanās skolā audzēkņiem

mēnesī
mēnesī
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0,40
0,80
0,40
0,28
0,85
0,17
0,85
0,44
0,21
0,92
0,21
0,28
1,14
0,36
0,28
0,92
0,36
0,28
1,14
0,36
0,28
0,92
0,36
0,85
0,94
0,73
0,84
0,60
1,14
0,60
0,68
0,21
0,71
0,21

35,47
60,40

6.3
7.
7.1

Naktsmītne internātā pedagogiem
(gultasvieta)
Komunālo saimniecību pakalpojumi
Asenizācijas mucas pakalpojums
(izcenojums summējas)

mēnesī

6,90

muca
kilometrs
stunda
kilometrs
stunda

14,23
1,07
3,56
1,07
3,56

Sniega šķūrēšanas pakalpojums
(izcenojums summējas)
8.
Kursu organizēšana
Valodu kursi (grupā ne mazāk kā
stunda vai
1,85 stundā
8.1.
10 dalībnieku)
mēnesī
vai 14,76 mēnesī
Datorzinību kursi, astoņas stundas
8.2. mēnesī (stundas garums 60
mēnesī
19,99
minūtes)
9.
Bauskas novada Būvvaldes pakalpojumi *
Dokumentu sagatavošana pēc
1 izziņa
28,46
9.1.
pieprasījuma
1
28,46
9.2. Būvju apsekošana
apsekojums
Būvju apsekošanas akta
1 objekts
28,46
9.3.
sagatavošana pēc pieprasījuma
Izziņas par jaunbūvi (iesākta
1 objekts
28,46
9.4. būvniecība) sagatavošana
iesniegšanai Zemesgrāmatā
9.5. Būvvaldes arhīva pakalpojumi
1 pasūtījums
14,23
9.6. Izkopējums no arhīva materiāliem
Viena lapa
1,42
Izziņas par arhīvā esošiem
1 izziņa
14,23
9.7. materiāliem un to kopijas (līdz 5
lapām)
Iepazīšanās ar dažādiem
1 projekts
14,23
9.8. dokumentiem, izmantojot
būvvaldes arhīva materiālus
* 1. Visas fiziskās un juridiskās personas, kuras izmanto Būvvaldes pakalpojumus, par tiem
maksā noteikto pakalpojumu maksu.
2. No maksas atbrīvotas Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldības
iestādes, institūcijas un pašvaldības kapitālsabiedrības.
3. Maksa par Būvvaldes pakalpojumiem iekasējama pirms attiecīgo dokumentu saņemšanas.
10.
Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi *
Laulības reģistrācijas ceremonija (bez muzikālā
7,11
10.1.
pavadījuma un dzejas)
Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija, kāzu
28,46
10.2. jubileju ceremonija, bērna dzimšanas reģistrācijas
ceremonija (ar muzikālo pavadījumu un dzeju)
10.3. Visa veida arhīva dokumentu sagatavošana
4,27
*No Dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu maksas atbrīvoti:
1. Pirmās un otrās grupas invalīdi, kā arī personas, kuras normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir
atzītas par trūcīgām;
2. Personas, kurām izsniedz dokumentus uzturlīdzekļu piedziņas lietās, valsts pabalstu un
pensiju piešķiršanas lietās, adopcijas, aizbildnības, aizgādnības, bijušo īpašumu
denacionalizācijas un politiski represēto personu reabilitācijas, kā arī notiesāto personu pasu
7.2
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izsniegšanas un apmaiņas lietās, kā tas paredzēts Ministru kabineta noteikumos attiecībā uz
valsts nodevas maksu;
3. Pāri, kuri atzīmē 50 gadu kāzu jubileju, t.i. „Zelta kāzu” svinības.
Par topogrāfiskās informācijas apriti *
11.

11.1.

11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.
11.1.4.

11.2.
11.2.1.
11.2.2.
11.2.3.

11.3.
11.4.

11.5.

11.6.

Topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano
līniju) izsniegšana, pieņemšana, pārbaude,
ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana datu bāzē un
reģistrēšana. Objektos, kuros ir 2 (divas) vai
mazāk apakšzemes komunikāciju, tāmei tiek
piemērots koeficients k=0,8
Objekta platība līdz 0,3 ha
1 objekts
(ieskaitot)
Objekta platība virs 0,3 ha, līdz 0,5
1 objekts
ha (ieskaitot)
Objekta platība virs 0,5 ha, līdz 1,0
1 objekts
ha (ieskaitot)
Objekta platība virs 1,0 ha,
1 ha
papildus par katru nākamo ha
Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana,
reģistrēšana, pārbaude, ievadīšana datu planšetēs,
ievadīšana datu bāzē
Inženiertīklu pieslēgums no 0 līdz
1 objekts
30 m
Trases garums no 30 līdz 300 m
1 objekts
Trases garums virs 300 m, papildus
100 m
par katriem nākamajiem 100 m
Galveno būvasu ienešana datu bāzē 1 objekts
Vienas būves novietnes pārbaudes
1 objekts
ienešana datu bāzē
Ielu sarkano līniju pārbaude novada 1 objekts
teritoriju detālajos plānojumos
(digitālā veidā), ievadīšana datu
bāzē
Detālplānojuma vai zemes ierīcības 1objektsprojekta
grafiskās
daļas plānojums
reģistrēšana, ievadīšana datu bāzē
vai projekts

Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un
nosūtīšana
pasūtītājam
(pārskata
shēma
izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez
11.7.
inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto
inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu
izbūvei)
pie objekta platības līdz 1,0 ha 1 objekts
11.7.1.
(ieskaitot)
pie objekta platības virs 1,0 ha, 1 ha
11.7.2.
papildus par katru nākamo ha
Informācijas izsniegšana (datu
1 objekts
11.8. planšetu, ielu sarkano līniju u.c.)
zemes vienības robežplānu un/vai
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14,94
16,36
22,05
5,69 (kopsummai ar PVN
nepārsniedzot EUR 99,60)

5,69
8,54
2,85
7,11
8,54

2,13

9,25

21,34
5,69 (kopsummai ar PVN
nepārsniedzot EUR 71,14)
2,85

citu mērniecības un projektēšanas
darbu veikšanai, kas nav minēti
augstāk minētajos punktos
Par topogrāfiskā uzmērījuma,
1 objekts
izpildshēmas un
11.9.
2,85
izpilddokumentācijas digitālās
versijas formāta maiņu
*Maksā par topogrāfiskās informācijas aprites pakalpojumiem ir iekļauta samaksa par
informācijas izsniegšanu.
Maksa par licences/licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar
12.
vieglajiem taksometriem
Licence fiziskām personām un
12.1. individuālajiem komersantiem uz
1 licence
35,27
vienu gadu
Licence juridiskām personām uz
vienu gadu,
12.2. ja transportlīdzekļu skaits
1 licence
58,79
uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) ir
līdz piecām vienībām
Licence juridiskām personām uz
vienu gadu,
12.3 ja transportlīdzekļu skaits
1 licence
88,19
uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) ir
no sešām līdz 10 vienībām
Maksa par licences kartīti:
12.4. uz vienu mēnesi
1 licences
1,18
uz vienu gadu
kartīte
14,11
12.5. Licences dublikāta izsniegšana
1 licence
5,88
* Licenci/licences kartīti tās pieprasītājam izsniedz pēc Bauskas novada pašvaldības noteiktās
maksas samaksāšanas.
13. Bauskas Tūrisma informācijas centrs
Avio, kuģu, autobusu biļešu
13.1.
2,13
pieteikšana pa tālruni
1
(viena)
A4 formāta
13.2.
Kopēšana
lpp.
(no 0,07
vienas
puses)
Naktsmītņu pieteikšana pa telefonu
ārpus Bauskas novada (ja nav
13.3.
7,11- 14,23
noslēgts līgums par komisiju):
Latvija/ārvalstis
1- 3
13.4.
Faksa nosūtīšana
1,00
lappuses
1
13.5.
Faksa saņemšana
1,00
lappuse
Uzcenojums
TIC
pārdotajām
13.6.
precēm
(kartēm,
pastkartēm,
25 %
bukletiem, suvenīriem)
Konsultācija klātienē par tūrisma
13.7.
1 stunda 7,11
jautājumiem
(ārpus
Bauskas
6

13.8.

13.9.

novada
esošajiem
tūrisma
pakalpojumu
sniedzējiem
un
tūrisma speciālistiem)
Tūrisma objekta, pakalpojuma
apsekošana (ārpus Bauskas novada
robežām)
Reklāmas
lodziņš
www.tourism.bauska.lv
citu
novadu
tūrisma
pakalpojumu
sniedzējiem

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1 reize

35,57

1
mēnesī

14,23

(paraksts)
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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 26.februārī

prot.Nr.3, 10.p.

Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts
„Derpele”” izdevumu tāmes apstiprināšanu
Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 13.punkts nosaka, ka pakalpojuma saņēmējs norēķinās par saņemtajiem sociālās
aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši attiecīgās pašvaldības domes apstiprinātajai
pakalpojuma sniedzēja pakļautībā esošās sociālās aprūpes iestādes izdevumu tāmei.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem” 13. un 13.1 punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes iestādes „Vispārēja tipa
pansionāts „Derpele” izdevumu tāmi, kas izmantojama pašvaldību savstarpējos norēķinos par
sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem 2015.gadā.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” izdevumu
tāme 2015.gadam uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Pielikums

Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts
„Derpele" izdevumu tāme 2015.gadam
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem

EKK
1100
1200
2200
2210
2220
2230
2240
2250
2260
2300
2310
2320
2340
2350
2360

Rādītājs/ koda nosaukums
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,
pabalsti un kompensācijas
Pakalpojumi
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie izdevumi
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi ( izņemot
kapitālo remontu)
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
Īre un noma
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs
Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai
Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Zāles
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādībā esošo personu
uzturēšana
Iestādes pamatbudžeta attiecināmie izdevumi pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem
Iemītnieku skaits
Izdevumi uz 1 iemītnieku gadā (euro )
Izdevumi uz 1 iemītnieku mēnesī (euro )

Domes priekšsēdētājs

Izmaksu plāns
2015.gadam
(euro )
367 959
101 807
82 367
2 112
38 383
12 750
27 696
850
576
172 745
11 686
15 052
16 785
20 567
108 655
724 878
107
6774,56
564,55

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 26.februārī

prot.Nr.3, 11.p.

Par nedzīvojamo telpu nomas maksu Bauskas novada pašvaldības iestādēs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un b)
apakšpunktiem, 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 3.punktu, 4.5. un 69.2.apakšpunktu un ievērojot Bauskas novada domes
2013.gada 26.septembra lēmuma „Par Bauskas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas
maksu” 6.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis), nolemj:
1. Noteikt nedzīvojamo telpu nomas maksu Bauskas novada pašvaldības iestāžu ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai, ēdienu gatavošanas tehnoloģisko procesu nodrošināšanai
nepieciešamajām telpām:
1.1. Mežgaļu pamatskolā –
0,63 EUR (bez PVN) par 1 m2 mēnesī;
1.2. Griķu pamatskolā –
0,62 EUR (bez PVN) par 1 m2 mēnesī;
1.3. Codes pamatskolā –
0,63 EUR (bez PVN) par 1 m2 mēnesī;
1.4. Uzvaras vidusskolā –
0,50 EUR (bez PVN) par 1 m2 mēnesī;
1.5. Mežotnes pamatskolā –
0,60 EUR (bez PVN) par 1 m2 mēnesī;
1.6. Ozolaines pamatskolā –
0,65 EUR (bez PVN) par 1 m2 mēnesī;
1.7. Vecsaules pamatskolā –
0,64 EUR (bez PVN) par 1 m2 mēnesī;
1.8. pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaulīte”– 0,71 EUR (bez PVN) par 1 m2 mēnesī;
1.9. pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte” –
0,72 EUR (bez PVN) par 1 m2 mēnesī;
1.10. Pamūšas speciālajā internātpamatskolā– 0,77 EUR (bez PVN) par 1 m2 mēnesī;
1.11. vispārēja tipa pansionātā „Derpele”–
0,80 EUR (bez PVN) par 1 m2 mēnesī;
1.12. Mežotnes internātvidussskolā –
0,31 EUR (bez PVN) par 1 m2 mēnesī.
2. Papildus telpu nomas maksai nomnieks maksā par saņemtajiem komunālajiem
pakalpojumiem. Maksa par patērēto elektrību, auksto, karsto ūdeni un kanalizāciju tiek
aprēķināta atbilstoši skaitītāja rādījumiem. Maksa par siltumenerģiju tiek aprēķināta
proporcionāli iznomāto telpu platībai, kurās ir nodrošināta centralizētā siltumapgāde, atbilstoši
tarifiem, kādi ir pakalpojuma saņemšanas brīdī.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektora vietniecei Inetai Ruhockai.
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Par nekustamā īpašuma Biržu iela X, Bauskā iegūšanu
Bauskas novada pašvaldības īpašumā
Bauskas novada pašvaldībā saņemts V.J. iesniegums, kurā izteikts lūgums izskatīt
jautājumu par nekustamā īpašuma Biržu ielā X, Bauskā, kadastra Nr. 4001 005 0113, (turpmākĪpašums) iegūšanu pašvaldības īpašumā par 10 000 EUR. Īpašuma sastāvā ir viena zemes vienība
2,0014 ha platībā, kadastra apzīmējums X, un saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu
nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumu Nr.578 pieder Verai Jakušenokai.
Īpašuma kadastrālā vērtība saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas
sistēmas datiem ir 61 531 EUR.
Nekustamo īpašumu vērtētāja SIA „BDO” 2014.gadā veica blakus esošā nekustamā
īpašuma Biržu iela X, Bauska, kadastra Nr. 4001 005 0119, kas sastāv no zemes vienības 2,0281
ha platībā, novērtējumu, un šī īpašuma tirgus vērtība bija 14 000 EUR ( četrpadsmit tūkstoši euro).
Apsekojot Īpašumu dabā, konstatēts, ka zemes vienība atrodas Bauskas novada
pašvaldībai piederošā zemesgabala Biržu ielā X, Bauskā malā, kur perspektīvā ir plānota Biržu
ielas turpinājuma un inženierkomunikāciju izbūve perspektīvajam industriālajam loģistikas
parkam.
Bauskas novada dome, izvērtējot iepriekš minētos apstākļus, atzīst, ka Īpašums ir
nepieciešams Bauskas novada pašvaldībai autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma” 3.panta 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis), nolemj:
1. Iegūt Bauskas novada pašvaldības īpašumā par 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro) no
V.J. nekustamo īpašumu Biržu iela X, Bauska, Bauskas nov., kadastra apzīmējums 4001
005 0113, kas sastāv no zemes vienības ar platību 2,0014 ha platībā.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu piešķīrumu nekustamā īpašuma Biržu iela 33,
Bauskā iegūšanai iekļaut Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžetā.
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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 26.februārī

prot.Nr.3, 13.p.

Par Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžetu
Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam”, likuma „Par pašvaldībām”
46.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.pantu un likuma „Par pašvaldību budžetiem”
7.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” 2 (A.Kursīte, A.Novickis) „atturas” nav, nolemj:
apstiprināt Bauskas novada domes saistošos noteikumus Nr.6 „Par Bauskas novada pašvaldības
2015.gada budžetu”.
Pielikumā: Bauskas novada domes 2015.gada 26.februāra saistošie noteikumi Nr.6 „Par Bauskas
novada pašvaldības 2015.gada budžetu” ar pielikumiem uz 66 lapām
Domes priekšsēdētājs
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Nr.6

Par Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžetu
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 46.pantu
1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam ieņēmumos 22 850 663 euro
apmērā, tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi 22 850 663 euro apmērā saskaņā ar 1., 2. un
3.pielikumu.
2. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam izdevumos 22 775 966 euro
apmērā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi 22 766 371 euro apmērā, speciālā budžeta –
ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 9 595 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un
5.pielikumu.
3. Apstiprināt mērķdotācijas 2015.gada astoņiem mēnešiem sadalījumu pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām 2 175 807 euro apmērā saskaņā ar 6.pielikumu.
4. Apstiprināt mērķdotācijas 2015.gada astoņiem mēnešiem sadalījumu interešu izglītības
programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām 91 526 euro apmērā saskaņā ar 7.pielikumu.
5. Apstiprināt mērķdotācijas 2015.gada astoņiem mēnešiem sadalījumu pašvaldību izglītības
iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 269 752 euro apmērā saskaņā ar
8.pielikumu.
6. Apstiprināt mērķdotācijas 2015.gada astoņiem mēnešiem sadalījumu pašvaldību
internātskolām un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības
traucējumiem 766 248 euro apmērā saskaņā ar 9.pielikumu.
7. Apstiprināt Bauskas novada ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts
autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietojuma plānu 2015.-2017.gadam saskaņā ar
10.pielikumu.
8. Noteikt, ka iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai ir
tiesības atvērt pamatbudžeta ikmēneša asignējumus proporcionāli Bauskas novada
pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu izpildei, nepārsniedzot gada budžetā paredzētās
summas.
9. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz
attiecīgajai programmai tāmē apstiprinātos plānotos budžeta izdevumus atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām.
10. Noteikt, ka budžeta izpildes gaitā nav pieļaujama apropriācijas pārdale no izdevumiem
atlīdzībai uz pārējiem uzturēšanas un kapitālajiem izdevumiem, izņemot gadījumus, ja
apropriācijas pārdale jāveic no ekonomiskās klasifikācijas koda 1150 „Atalgojums
fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata” uz pakalpojumu
izdevumu kodu, ja pakalpojuma sniedzējs reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs.

11. Budžeta izpildītājiem atbilstoši noteikumiem „Kārtība, kādā Bauskas novada pašvaldības
iestādes sagatavo un apstiprina ieņēmumu un izdevumu tāmes kārtējam gadam” nodrošināt
ieņēmumu un izdevumu tāmju iesniegšanu Ekonomikas un finanšu nodaļai līdz 2015.gada
6.martam.
12. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un
racionālu budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam.
Pielikumā:
1. Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budžets 2015.gadam uz 1 lp.
2. Bauskas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi uz 1 lp.
3. Bauskas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu
atšifrējums pa programmām uz 35 lp.
4. Bauskas novada pašvaldības 2015.gada speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi
(ziedojumi un dāvinājumi) uz 1 lp.
5. Bauskas novada pašvaldības 2015.gada ziedojumu un dāvinājumu atšifrējums pa
programmām uz 2 lp.
6. Mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un VSAOI no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.augustam
uz 1 lp.
7. Mērķdotācija pašvaldībām - interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba
samaksai un VSAOI no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.augustam uz 1 lp.
8. Mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI no 2015.gada 1.janvāra līdz
2015.gada 31.augustam uz 1 lp.
9. Mērķdotācija pašvaldībām – pašvaldību internātskolām un speciālajām internātskolām
bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem no 2015.gada 1.janvāra līdz
2015.gada 31.augustam uz 1 lp.
10. Bauskas novada ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļu fonda
programmas mērķdotācijas izlietojuma plāns 2015.-2017.gadam uz 1 lp.
11. Paskaidrojuma raksts par Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžetu ar pielikumiem
uz 19 lp.
Domes priekšsēdētājs
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Paskaidrojuma raksts par Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžetu
Budžets ir instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai,
ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī pašvaldības teritorijas ilgtermiņa
attīstībai.
Pašvaldības teritorijas ilgtermiņa attīstību nosaka Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2012.-2030.gadam un Bauskas novada attīstības programma 2012.–2018. gadam.
Bauskas novada attīstības programmā ir noteiktas vidējā termiņa prioritātes, rīcības virzieni un
uzdevumi:
Vidēja termiņa
prioritāte
VP1: Mobilitāte
un satiksmes
drošība

Rīcības virzieni

Uzdevumi

RV1.1: Novada
sasniedzamība

U1.1.1: Novada fiziskas sasniedzamības nodrošināšana

RV1.2: Ceļu
infrastruktūras attīstība

U1.2.1: Novada ceļu attīstība

U1.1.2: Virtuālās sasniedzamības uzlabošana
U1.2.2: Satiksmes drošības attīstība novadā
U2.1.1: Nodrošināt sociālā darba un sociālās palīdzības
pakalpojumu attīstību
U2.1.2: Sociālās infrastruktūras attīstība

VP2: Kvalitatīva,
droša vide

RV2.1: Sociālās
aizsardzības un veselības
aprūpes pakalpojumu
pieejamība un attīstība

U2.1.3: Nodrošināt kvalificētus sociālā darba un veselības
aprūpes speciālistus
U2.1.4: Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību un attīstību
U2.1.5: Jauniešu izglītības un veselības centra izveide un
uzturēšana
U2.2.1: Komunālās saimniecības attīstība

RV2.2: Vides kvalitāte

U2.2.2: Nodrošināt sistemātisku labiekārtošanas darbu
veikšanu
U2.2.3: Drošas vides uzturēšana
U3.1.1: Nodrošināt pirmsskolas, pamata un vidējās
izglītības pieejamību un kvalitāti

VP3: Kvalitatīva
izglītība

RV3.1: Izglītības kvalitātes
un pieejamības
nodrošināšana

U3.1.2. Nodrošināt profesionālās izglītības pieejamību
atbilstoši novada specializācijai
U3.1.3: Nodrošināt neformālās izglītības un mūžizglītības
pieejamību un kvalitāti
U3.1.4: Speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana
U4.1.1: Kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās
infrastruktūras attīstība

VP4: Pievilcīga
kultūras un
sporta vide

RV4.1: Kultūras
pakalpojumu
daudzveidības un
kvalitātes nodrošināšana

U4.1.2: Nodrošināt bibliotēku darba kvalitāti un
pakalpojumu attīstību
U4.1.3: Nodrošināt muzeju darba kvalitāti un pakalpojumu
attīstību.
U.4.1.4. Kultūras mantojuma saglabāšana un kultūrvides
attīstība

RV4.2: Sporta un aktīvās
atpūtas pakalpojumu
attīstība

U4.2.1: Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstības
nodrošināšana
U4.2.2: Sporta un aktīvās atpūtas pasākumu organizācija
un dažādošana

Vidēja termiņa
prioritāte

Rīcības virzieni
RV5.1: Pašvaldības un tās
iestāžu, uzņēmumu
darbības efektivitātes un
kvalitātes paaugstināšana

RV5.2: Uzņēmējdarbības
veicināšana
VP5: Efektīva
pārvalde

Uzdevumi
U5.1.1: Paaugstināt pārvaldes efektivitāti
U5.1.2: Uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un
pieejamību
U5.1.3: Pieredzes apmaiņas nodrošināšana
U5.2.1: Uzņēmējdarbības attīstībai pievilcīgas vides
izveide
U5.2.2: Novada uzņēmēju, t.s. lauksaimnieku sadarbības
sekmēšana un popularizēšana

RV5.3: Novada teritorijas
un tūrisma mārketinga
īstenošana un attīstība

U5.3.1: Veicināt tūrisma attīstību, jaunu produktu izstrādi

RV5.4: Sadarbība ar
starptautiskajiem
partneriem novada
teritorijas attīstības
sekmēšanai

U5.4.1: Nodrošināt kopēju pārrobežu projektu pieteikumu
sagatavošanu un īstenošanu

U5.3.2: Nodrošināt teritorijas atpazīstamības veicināšanu

U5.4.2: Kopīgu, savstarpēji nozīmīgu teritoriju attīstības
jautājumu risināšana

Atbilstoši budžeta iespējām un attīstības programmas Rīcības plānam 2015.gadā
turpināsies plānošanas dokumentos noteikto mērķu ieviešana.
Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos „Par
pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, ”Par valsts
budžetu 2015.gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos
normatīvajos aktos paredzētās prasības un pašvaldības plānošanas dokumentos noteiktos mērķus.
Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžetu raksturo šādas galvenās prioritātes:
izglītības iestāžu ēku uzturēšana un atjaunošana; daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra
būvniecība; ēku rekonstrukcija un aprīkošana sociālo pakalpojumu nodrošināšanai; ielu, ceļu un
citu inženierbūvju uzturēšana un uzlabošana, drošība Bauskas novada administratīvajā teritorijā.
Piesaistot kredītresursus, kā arī finansējumu no Eiropas Savienības (ES) fondiem, Bauskas
novada pašvaldība nopietnu darbu iegulda kopējās iedzīvotāju labklājības un uzņēmējdarbības
vides uzlabošanā, tajā skaitā publiskās infrastruktūras atjaunošanā un pakalpojumu ieviešanā.
Bauskas novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālo
budžetu veido ziedojumi un dāvinājumi.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši ieņēmumu
avotiem, budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, ir redzama Bauskas novada domes
saistošo noteikumu „Par Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžetu” 1.,2.,3.,4. un
5.pielikumā.
Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta projekts tika izskatīts deputātu un
speciālistu darba grupās 2015.gada 3.februārī, 4.februārī, 5.februārī, 9.februārī un 16.februārī,
2015.gada 19.februāra apvienoto komiteju sēdē un iesniegts apstiprināšanai 2015.gada
26.februāra domes sēdē.
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Bauskas novada pašvaldības 2015.gada ieņēmumu prognoze
Bauskas novada konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2015.gadā plānots
22 850 663 euro, ko veido pamatbudžeta ieņēmumi.
Pamatbudžets ir budžeta galvenā daļa, tā ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju
ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis, dabas resursu nodoklis),
nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, pašvaldības nodevas un
naudas sodi u.c.), budžeta iestāžu ieņēmumi (ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi), valsts budžeta transferti (mērķdotācijas un dotācijas
pašvaldības budžetam, finansējums ES fondu projektu īstenošanai) un pašvaldību budžetu
transferti (ieņēmumi par izglītības un sociālo funkciju nodrošināšanu, finansējums būvvaldes,
bibliotēkas funkciju, sporta skolas finansēšanai).
Pašvaldību proporcija iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) sadalē netiek mainīta un tāpat
kā 2014.gadā ir – 80 % pašvaldību budžetos un 20 % valsts budžetā.
Pašvaldībām tiek garantēti IIN ieņēmumi 100 % apmērā no IIN prognozes ar sadalījumu
pa ceturkšņiem: 1.ceturksnis – 22 %, 2.ceturksnis – 24 %, 3.ceturksnis – 26 %, 4.ceturksnis – 28
%, kas ļauj tos pilnā apmērā paredzēt izdevumu finansēšanai.
IIN ieņēmumi ir galvenais Bauskas novada pašvaldības 2015.gada ieņēmumu avots, kas
veido 48,7 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Saskaņā ar pašreizējo kopējo IIN
prognozi valstī un atbilstoši Bauskas novadam noteiktajam pašvaldības īpatsvara koeficientam
(0,97284996 %) kopējā sadales kontā ieskaitītajos IIN ieņēmumos, pašvaldības ieņēmumi no IIN
2015.gadam tiek plānoti 11 023 020 euro, kas ir par 7,8 % lielāki (par 801 000 euro) nekā
2014.gada sākotnējā prognoze.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi tiek plānoti 1 852 300 euro, t.sk. kārtējā
gada ieņēmumi 1 707 700 euro un NĪN iepriekšējo gadu parādi 144 600 euro. Ņemot vērā
faktisko NĪN ieņēmumu izpildi 2014.gadā, kārtējo maksājumu (90,4% no aprēķinātās summas
par 2014.gadu) un parādu iekasējamības uzlabošanos un to, ka, pamatojoties uz likumu „Par
nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 40.² punktā noteikto, NĪN pieauguma
ierobežojums 25 % zemei ar 2015.gadu vairs netiek piemērots, kopējā nekustamā īpašuma
nodokļa prognoze noteikta lielāka nekā NĪN bāze, kas izmantota iemaksu pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fondā aprēķiniem. NĪN ieņēmumu īpatsvars pašvaldības ieņēmumu kopapjomā
sastāda 8,1 %.
Bauskas novada pašvaldība ir apstiprinājusi NĪN atvieglojumus četrām nodokļu maksātāju
kategorijām (29.08.2013. saistošie noteikumi Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumiem Bauskas novadā”):
- 50 % atvieglojums par zemi un ēkām I grupas un II grupas nestrādājošiem invalīdiem;
2015.gadā atvieglojums piemērots 35 NĪN maksātājiem, atvieglojumu summa 549 euro.
- 50 % atvieglojums par zemi un ēkām Černobiļas AES avārijas seku likvidatoriem;
2015.gadā atvieglojums piemērots 2 NĪN maksātājiem, atvieglojumu summa 65 euro.
- 50 % atvieglojums par zemi un ēkām personām, kurām bērns invalīds;
2015.gadā atvieglojums piemērots 1 NĪN maksātājam, atvieglojumu summa 9 euro.
- 25-70 % apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un
ēkām summas saimnieciskās darbības veicējiem, kas no saviem finanšu līdzekļiem
investējuši novada infrastruktūras sakārtošanā, Bauskas vecpilsētas ēku sakārtošanā, kā
arī radījuši jaunas darba vietas;
2015.gadā atvieglojums nav piemērots.
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Atbilstoši likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantā noteiktajam, kas paredz NĪN
atvieglojumu trūcīgām un maznodrošinātām personām, daudzbērnu ģimenēm, represētajām
personām, aprēķinātā atvieglojumu summa ir 10 189 euro.
NĪN atvieglojumu kopējā fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu sastāda 10 812 euro.
Saskaņā ar likumu „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” pašvaldības budžetā tiek
ieskaitīti 25 % no azartspēļu nodokļa ienākumiem par azartspēlēm, kuras tiek organizētas
attiecīgās pašvaldības teritorijā. Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2015.gadā plānoti 46 339 euro,
kas sastāda 0,2 % pašvaldības ieņēmumu kopapjomā.
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2015.gadā tiek plānoti 140 000 euro, kas sastāda 0,6 %
pašvaldības ieņēmumu kopapjomā.
Pamatojoties uz budžeta iestāžu ieņēmumu dinamiku 2014.gadā un prognozēm, 2015.gadā
nenodokļu ieņēmumi plānoti 180 616 euro apjomā, kas ir 0,8 % pašvaldības ieņēmumu
kopapjomā.
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem paredzēti 1 224 040 euro apmērā. To īpatsvars
pašvaldības ieņēmumu kopapjomā ir 5,4 %.
Valsts budžeta transferti plānoti 7 927 017 euro apjomā jeb 34,7 % no kopējiem
pamatbudžeta ieņēmumiem (skat. paskaidrojuma raksta 1.pielikumu).
Valsts budžeta transfertu apjoms plānots, ņemot vērā 2015.gada valsts budžetā un
normatīvajos aktos (Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.831 „Noteikumi par
valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2015.gadā par personām, kuras ievietotas sociālās aprūpes
iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim”, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.
830 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību
2015.gadā”, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.813 „Kārtība, kādā
2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām, lai nodrošinātu vērtētos
ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās
apakšējās robežas 99% līmenī”, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.942
„Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”, Ministru kabineta
2012.gada 25.septembra noteikumi Nr.670 „Kārtība, kādā pašvaldībām tiek aprēķināta un
sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”) pašvaldībai paredzēto finansējumu, kā arī
finansējumu saskaņā ar līgumiem par ES fondu apguvi.
Bauskas novada pašvaldības ieņēmumu plānā mērķdotācija izglītības funkciju
nodrošināšanai plānota 2015.gada astoņiem mēnešiem saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu
2015.gadam” un sastāda 3 321 654 euro, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu ir
par 5,6 % (176 105 euro) vairāk.
Kultūras ministrijas dotācija mākslas skolai būs 30 147 euro apmērā, t.i. par 1 908 euro
mazāk nekā 2014.gadā. Savukārt dotācija mūzikas skolai paredzēta 119 729 euro, kas ir par
5,2 % (par 5 903 euro) vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Dotācija sporta izglītības programmu pedagogu atlīdzībai paredzēta 201 476 euro, kas ir
par 29,6 % (par 46 022 euro) vairāk nekā 2014.gadā.
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Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums mācību līdzekļu un literatūras iegādei plānots
57 534 euro apmērā, t.i. 18,98 euro uz vienu izglītojamo.
Valsts budžeta dotācijas apmērs 1., 2. un 3. klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai
plānots 146 361 euro. Valsts budžeta finansējums nodrošina ēdināšanas izdevumu apmaksu 1,42
euro vērtībā vienam skolēnam dienā. Atkarībā no skolēnu skaita izmaiņām budžeta izpildes gaitā
iespējamas izmaiņas finansējuma apjomā.
Dotācija par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotām personām
paredzēta atbilstoši faktiskajam iemītnieku skaitam - par vienu personu (līdz 31.01.2015.) bērnu
namā 712 euro un piecām personām pansionātā 21 350 euro.
Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu atlīdzībai plānota 11 628 euro apmērā.
Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām paredzēta 585 063, kas, salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu, ir par 5,0 % (par 28 011 euro) lielāka.
Labklājības ministrijas finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām,
kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām
izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, plānots 94 433 euro.
Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda plānota 1 606 546 euro, tajā skaitā prognoze
kārtējam gadam 1 530 768 euro (salīdzinot ar iepriekšējā gada prognozi, par 25,6% mazāk) un
2014.gada nesadalītais atlikums 75 778 euro. 2015.gadā paredzēts saņemt valsts budžeta dotāciju
596 863 euro, lai vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas nodrošinātu finanšu
nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 99% līmenī.
Valsts budžeta finansējums ES fondu līdzfinansētiem projektiem plānots 1 115 138 euro,
kas var tikt precizēts atbilstoši projektu īstenošanas gaitai.
Pašvaldību budžetu transferti plānoti 320 436 euro apjomā (1,4 % no kopējiem
pamatbudžeta ieņēmumiem). Tie ir ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības un sociālo
pakalpojumu nodrošināšanu, galvenās bibliotēkas un būvvaldes funkciju veikšanu, kā arī
sadarbību tūrisma jomā.
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1.attēls. Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

Bauskas novada pašvaldības 2015.gada izdevumi
Bauskas novada pašvaldības ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes
nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju - pašvaldības izglītības, kultūras,
sporta iestāžu, nodaļu uzturēšanai, pasākumu finansēšanai, infrastruktūras uzturēšanai,
pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, projektu finansēšanai un citiem izdevumiem, kas
paredzēti attiecīgajās pamatbudžeta programmās Bauskas novada domes saistošo noteikumu
„Par Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžetu” 3. un 5.pielikumā.
Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžets veidots pēc programmu principa, paredzot
finansējumu attiecīgu budžeta programmu īstenošanai. Budžeta programma ir savstarpēji saistītu,
uz kopīgu mērķi orientētu pasākumu vai pakalpojumu kopums, kurš tiek plānots, izpildīts,
uzskaitīts un kontrolēts no budžeta finansētās institūcijās saskaņā ar Likumu par budžetu un
finanšu vadību, un par kuru atbild budžeta izpildītāji.
Konsolidētā budžeta izdevumu kopējais apjoms 2015.gadam plānots 22 775 966 euro
apmērā.
Pamatbudžeta izdevumi
Pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2015.gadam plānots 22 766 371 euro apmērā.
Izdevumu finansēšanai tiks izmantots budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 1 485 123
euro, kā arī aizņēmumu līdzekļi 1 047 167 euro apmērā.
Budžeta gada laikā izdevumu apjoms, kas tiks finansēts no aizņēmumu līdzekļiem, var
pieaugt atkarībā no īstenojamo investīciju projektu apjomiem, kas tiks noteikti iepirkumu
rezultātā.
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Bauskas novada domes saistošo noteikumu „Par Bauskas novada pašvaldības 2015.gada
budžetu” 2.pielikumā ir redzams pamatbudžeta izdevumu sadalījums atbilstoši veicamajām
funkcijām. Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izdevumu
klasifikāciju.
2.attēls. Pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcijām

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai paredzēti 1 973 342 euro jeb 8,7
% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā pašvaldības budžeta parāda darījumu
nomaksai (aizņēmumu procentu maksājumi un apkalpošanas maksa) 107 274 euro (0,5 % no
kopējiem izdevumiem), rezerves fondam 290 000 euro (1,3 % no kopējiem izdevumiem).
Izpildvaras jeb pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” nodrošina
Bauskas novada dome. Šo funkciju īstenošanu saskaņā ar apstiprināto Bauskas novada domes
nolikumu nodrošina ievēlētie deputāti, domes vadība, struktūrvienības (Juridiskā, Iepirkumu,
Ekonomikas un finanšu, Centralizētā grāmatvedība, Kanceleja, Sabiedrisko attiecību un tūrisma
nodaļa), kā arī pagastu pārvalžu administrācija. Budžeta sadaļā tiek plānoti izdevumi pašvaldības
pārvaldes darbības nodrošināšanai 1 576 068 euro jeb 6,9 % no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem.
Sasaiste ar Bauskas novada attīstības programmu 2012.–2018. gadam:
Vidēja termiņa prioritāte
VP5:Efektīva pārvalde

Rīcības virziens
RV5.1:Pašvaldības un tās iestāžu,
uzņēmumu darbības efektivitātes un
kvalitātes paaugstināšana

RV5.3:Novada teritorijas un tūrisma
mārketinga īstenošana un attīstība
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Uzdevumi
U5.1.1:Paaugstināt pārvaldes
efektivitāti
U5.1.2:Uzlabot pakalpojumu
sniegšanas kvalitāti un pieejamību
U5.1.3:Pieredzes apmaiņas
nodrošināšana
U5.3.2:Nodrošināt teritorijas
atpazīstamības veicināšanu

Sabiedriskās kārtības un drošības pasākumiem paredzēti 145 327 euro. Finansējums
paredzēts Sabiedriskās kārtības nodaļas un Dzimtsarakstu nodaļas darbības nodrošināšanai.
Sasaiste ar Bauskas novada attīstības programmu 2012.–2018. gadam:
Vidēja termiņa prioritāte
VP2:Kvalitatīva, droša vide
VP5:Efektīva pārvalde

Rīcības virziens
RV2.2:Vides kvalitāte
RV5.1:Pašvaldības un tās iestāžu,
uzņēmumu darbības efektivitātes un
kvalitātes paaugstināšana

Uzdevumi
U2.2.3:Drošas vides uzturēšana
U5.1.1:Paaugstināt pārvaldes
efektivitāti
U5.1.3:Pieredzes apmaiņas
nodrošināšana

Ekonomiskajai darbībai plānoti 1 650 638 euro jeb 7,3 % no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem. Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai paredzēti 782 657 euro jeb 47,4 % no šajā sadaļā
plānoto līdzekļu kopapjoma, savukārt ES fondu līdzfinansēto un citu projektu īstenošanai– 536
490 euro (32,5 % no budžeta sadaļā plānoto izdevumu kopapjoma), pašvaldības teritoriālā
informācijas tīkla modernizācijas plāna īstenošanai - 59 924 euro. Līdzekļi plānoti arī Bauskas
novada būvvaldes darbības nodrošināšanai, informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšanai un
tūrisma pasākumiem. Izdevumu samazinājums, salīdzinot ar 2014.gadu, izskaidrojams ar 2007.2013.gada plānošanas perioda ES fondu projektu īstenošanas pabeigšanu, bet jaunā plānošanas
perioda projekti vēl nav apstiprināti.
Sasaiste ar Bauskas novada attīstības programmu 2012.–2018. gadam:
Vidēja termiņa prioritāte
VP1:Mobilitāte un satiksmes
drošība

Rīcības virziens
RV1.1:Novada sasniedzamība

RV1.2:Ceļu infrastruktūras attīstība
VP2:Kvalitatīva, droša vide
VP5:Efektīva pārvalde

RV2.2:Vides kvalitāte
RV5.1:Pašvaldības un tās iestāžu,
uzņēmumu darbības efektivitātes un
kvalitātes paaugstināšana

RV5.3: Novada teritorijas un
tūrisma mārketinga īstenošana un
attīstība

Uzdevumi
U1.1.1:Novada fiziskas
sasniedzamības nodrošināšana
U1.1.2:Virtuālas sasniedzamības
uzlabošana
U1.2.1:Novada ceļu attīstība
U1.2.2:Satiksmes drošības attīstība
novadā
U2.2.3:Drošas vides uzturēšana
U5.1.1:Paaugstināt pārvaldes
efektivitāti
U5.1.2:Uzlabot pakalpojumu
sniegšanas kvalitāti un pieejamību
U5.1.3:Pieredzes apmaiņas
nodrošināšana
U5.3.1:Veicināt tūrisma attīstību,
jaunu produktu izstrādi
U5.3.2:Nodrošināt teritorijas
atpazīstamības veicināšanu

Vides aizsardzības pasākumiem paredzēti 745 090 euro jeb 3,3 % no kopējiem
pamatbudžeta izdevumiem. Līdzekļus plānots izlietot atkritumu (101 736 euro) un notekūdeņu
apsaimniekošanai (61 700 euro), saimniecisko notekūdeņu kanalizācijas tīkla rekonstrukcijai
apdzīvotā vietā „Liellauki” Ceraukstes pagastā (40 743 euro), dzeramā ūdens sagatavošanas
stacijas un saimniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas izbūvei apdzīvotā vietā
„Tunkūni” Brunavas pagastā (24 082 euro), saimniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas
iekārtas izbūvei apdzīvotā vietā „Zvaigznes” Vecsaules pagastā (43 278 euro). ES fondu
līdzfinansēto projektu īstenošanai paredzēti 385 205 euro (51,7 % no budžeta sadaļā plānoto
izdevumu kopapjoma). Ūdenssaimniecības projektu īstenošana turpināsies 3 novada pagastos Ceraukstē, Mežotnē un Vecsaulē.
Sasaiste ar Bauskas novada attīstības programmu 2012.–2018. gadam:
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Vidēja termiņa prioritāte
VP2:Kvalitatīva, droša vide

Rīcības virziens
RV2.2:Vides kvalitāte

Uzdevumi
U2.2.1:Komunālās saimniecības
attīstība

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 3 445 919 euro jeb 15,1
% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Līdzekļus paredzēts izlietot pagastu komunālās
saimniecības uzturēšanai, ielu apgaismošanai, teritoriju labiekārtošanai un ikdienas uzturēšanas
darbu veikšanai, pašvaldību dzīvojamā fonda uzturēšanai un remontiem, īpašumu
apsaimniekošanai. Šajā budžeta sadaļā tiek plānoti izdevumi iestādes „Bauskas novada
administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļas, Saimnieciskās nodaļas un Transporta nodaļas
darbības nodrošināšanai.
2015.gadā paredzēts veikt Īslīces pagasta pārvaldes ēkas fasādes vienkāršoto renovāciju
49 869 euro apmērā, pašvaldības dzīvokļu remontiem paredzēti 82 076 euro, pašvaldības
līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
plānots 23 715 euro.
Sasaiste ar Bauskas novada attīstības programmu 2012.–2018. gadam:
Vidēja termiņa prioritāte
VP2:Kvalitatīva, droša vide

Rīcības virziens
RV2.2:Vides kvalitāte

Uzdevumi
U2.2.2:Nodrošināt sistemātisku
labiekārtošanas darbu veikšanu

VP5:Efektīva pārvalde

RV5.1:Pašvaldības un tās iestāžu,
uzņēmumu darbības efektivitātes un
kvalitātes paaugstināšana

U5.1.1:Paaugstināt pārvaldes
efektivitāti
U5.1.3:Pieredzes apmaiņas
nodrošināšana
U5.2.1:Uzņēmējdarbības attīstībai
pievilcīgas vides izveide
U5.2.2:Novada uzņēmēju t.sk.
lauksaimnieku sadarbības
sekmēšana un popularizēšana
U5.3.1:Veicināt tūrisma attīstību,
jaunu produktu izstrādi
U5.3.2:Nodrošināt teritorijas
atpazīstamības veicināšanu
U5.4.1:Nodrošināt kopēju
pārrobežu projektu pieteikumu
sagatavošanu un īstenošanu
U5.4.2:Kopīgu, savstarpēji
nozīmīgu teritoriju attīstības
jautājumu risināšana

RV5.2:Uzņēmējdarbības veicināšana

RV5.3:Novada teritorijas un tūrisma
mārketinga īstenošana un attīstība

RV5.4:Sadarbība ar starptautiskajiem
partneriem novada teritorijas attīstības
sekmēšanai

Veselības veicināšanai paredzēti 1 634 euro, atbalstot ikgadējos pasākumus veselības
veicināšanas jomā.
Kultūrai, atpūtai un sportam plānoti 2 238 074 euro jeb 9,8 % no kopējiem
pamatbudžeta izdevumiem. Šajā budžeta sadaļā paredzēts finansējums sporta un kultūras
pasākumiem, sporta centram, bibliotēkām, muzejiem, kultūras namiem, projektu īstenošanai.
Izdevumu samazinājums, salīdzinot ar 2014.gadu, izskaidrojams ar 2007.-2013.gada plānošanas
perioda ES fondu projektu īstenošanas pabeigšanu.
2014.gadā tika pabeigta Bauskas pils jaunās daļas restaurācija, tāpēc ir iespējams uzlabot
tūristu apkalpošanas kvalitāti, nodrošinot gan ēdināšanas, gan izmitināšanas pakalpojumus.
Iestādes „Bauskas pils muzejs” budžetā plānots finansējums 23 033 euro viesu nama sešu telpu
un recepcijas iekārtošanai, kā arī kafejnīcas iekārtošanai.
Sasaiste ar Bauskas novada attīstības programmu 2012.–2018. gadam:
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Vidēja termiņa prioritāte
VP4:Pievilcīga kultūras un sporta
vide

Rīcības virziens
RV4.1:Kultūras pakalpojumu
daudzveidības un kvalitātes
nodrošināšana

RV4.2: Sporta un aktīvās atpūtas
pakalpojumu attīstība

Uzdevumi
U4.1.1:Kultūras aktivitāšu veikšanai
nepieciešamās infrastruktūras
attīstība
U4.1.2:Nodrošināt bibliotēku darba
kvalitāti un pakalpojumu attīstību
U4.1.3:Nodrošināt muzeju darba
kvalitāti un pakalpojumu attīstību
U4.1.4:Kultūras mantojuma
saglabāšana un kultūrvides attīstība
U4.2.1:Sporta un aktīvās atpūtas
infrastruktūras attīstības
nodrošināšana
U4.2.2:Sporta un aktīvās atpūtas
pasākumu organizācija un
dažādošana

Vislielākais izdevumu apjoms tiek plānots izglītības iestāžu uzturēšanai. Izglītības nozarei
plānotais izdevumu apjoms ir 10 458 806 euro (t.sk. no mērķdotācijas un dotācijas izglītībai –
3 703 356 euro), kas ir 45,9 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Mērķdotācija
pedagoģisko darbinieku atalgojumam tiek plānota astoņiem mēnešiem. Izdevumi ietver
pedagogu un saimnieciskā personāla atlīdzību, bērnu un skolēnu ēdināšanu un pārējos izglītības
iestāžu uzturēšanas izdevumus, skolēnu pārvadājumus, norēķinus par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem. Budžeta sadaļā plānoti arī ES fondu līdzfinansēto projektu
izdevumi, kas tiek īstenoti izglītības jomā – 15 226 euro. 2014.gadā uzsākto izglītības iestāžu
infrastruktūras uzlabošanas darbu un materiāli tehniskās bāzes modernizācijas pabeigšanai
plānoti 164 988 euro. Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšanas projekta pabeigšanai paredzēti 465 687 euro.
Bauskas novada pašvaldība no pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu
pedagoģiskajiem darbiniekiem pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārizglītojošās skolās, sporta
un interešu izglītības iestādēs, bērnu mūzikas un mākslas skolās nodrošina atalgojumu lielāku
par normatīvajos aktos noteikto minimālo likmi, kas tiek finansēta no valsts budžeta. Kopējie
izdevumi šim mērķim ir 72 204 euro.
Pirmsskolas (bērniem līdz 4 gadiem) pedagogu atlīdzībai no pašvaldības līdzekļiem tiek
paredzēti 594 024 euro, nodrošinot algas likmi, kas pārsniedz valstī noteikto minimālo algu
pedagogiem.
Visiem no pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem
no pašvaldības līdzekļiem tiek nodrošināts atvaļinājuma pabalsts 50 % apmērā no darba algas
likmes proporcionāli slodzei, kas kopsummā sastāda 237 332 euro.
Pašvaldība turpinās nodrošināt brīvpusdienas 4. - 9.klašu skolēniem, paredzot šim mērķim
371 744 euro. Mācību līdzekļu iegādei un bibliotēku krājumu papildināšanai tiek paredzēti
135 275 euro, mācību ekskursiju ieejas biļetēm 14 182 euro.
Sasaiste ar Bauskas novada attīstības programmu 2012.–2018. gadam:
Vidēja termiņa prioritāte
VP3:Kvalitatīva izglītība

Rīcības virziens
RV3.1:Izglītības kvalitātes un
pieejamības nodrošināšana
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Uzdevumi
U3.1.1:Nodrošināt pirmsskolas,
pamata un vidējās izglītības
pieejamību un kvalitāti
U3.1.3:Nodrošināt neformālās
izglītības un mūžizglītības
pieejamību un kvalitāti
U3.1.4:Speciālistu kvalifikācijas
paaugstināšana

Sociālajai aizsardzībai paredzēti izdevumi 2 107 541 euro jeb 9,3 % no kopējiem
pamatbudžeta izdevumiem. Finansējums paredzēts Bauskas novada Sociālā dienesta un
bāriņtiesas, pansionāta darba nodrošināšanai, sociālo pabalstu izmaksai un pakalpojumu
apmaksai par iedzīvotāju uzturēšanos citu pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs. Sociālās
palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām personām un pārejai sociālajai palīdzībai
finansējums plānots 420 067 euro. Salīdzinot ar 2014.gada plānoto, pieaugums sastāda 16,5 %.
Tas izskaidrojams ar 1) jaunu pabalstu veidu - pabalsts aizbildnim bērna uzturēšanai un dzīvokļa
pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, ieviešanu; 2) mērķgrupas
vienreizējā mācību pabalsta saņemšanai paplašināšanu, svītrojot līdzšinējo ierobežojumu internātskolu audzēkņus.
Sasaiste ar Bauskas novada attīstības programmu 2012.–2018. gadam:
Vidēja termiņa prioritāte
VP2:Kvalitatīva, droša vide

Rīcības virziens
RV2.1:Sociālās aizsardzības un
veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamība un attīstība

Uzdevumi
U2.1.1:Nodrošināt sociālā darba un
sociālās palīdzības pakalpojumu
attīstību
U2.1.2:Sociālās infrastruktūras
attīstība
U2.1.3:Nodrošināt kvalificētus
sociālā darba un veselības aprūpes
speciālistus

Speciālā budžeta izdevumi
Speciālā budžeta izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem plānoti 9 595 euro apmērā.
Izdevumi tiks finansēti no ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikuma gada sākumā.
Norēķini par aizņēmumiem un aizņēmumu saistības
2015.gadā plānots piesaistīt aizņēmumu līdzekļus pašvaldības investīciju projektu
īstenošanai. Sākotnējā budžeta redakcijā aizņēmumu apjoms plānots 1 047 167 euro. Ievērojot
to, ka paredzēts īstenot izglītības iestāžu, ielu un ceļu investīciju projektus, veikt ēku
rekonstrukciju sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, paredzams, ka aizņēmumu apjoms pieaugs.
Atbilstoši iepirkumu rezultātā noteiktajiem būvdarbu, preču vai pakalpojumu apjomiem, tiks
veikti attiecīgi grozījumi pašvaldības budžetā.
Aizņēmumu saistības uz 01.01.2015. sastādīja 16 685 249 euro, tajā skaitā:
- aizņēmumi no Valsts kases 16 627 519 euro,
- aizņēmumi no Vides investīciju fonda 57 730 euro.
Aizņēmumu atmaksa 2015.gadā plānota 2 616 582 euro, tajā skaitā no ES fondu
finansējuma 950 053 euro.
Norēķinu par aizņēmumiem un aizņēmumu saistības 01.01.2015.-01.01.2019. skatīt
paskaidrojuma raksta 2.pielikumā.
Pārskatu par galvojumu saistībām 01.01.2015.-01.01.2019. skatīt paskaidrojuma raksta
3.pielikumā.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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1.pielikums
Bauskas novada domes 26.02.2015.
saistošajiem noteikumiem Nr.6

Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budžets 2015.gadam
euro

2015.gada budžets

Nosaukums

1.

KOPĒJIE IEŅĒMUMI

1.1.

Pamatbudžeta ieņēmumi

22 850 663
22 850 663

Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Transfertu ieņēmumi

13 169 339
180 616
1 224 040
6 083
8 270 585

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un
budžeta
nefinasēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti

2.

KOPĒJIE IZDEVUMI

2.1.

Pamatbudžeta izdevumi

23 132
7 927 017
320 436

22 775 966
22 766 371

Uzturēšanas izdevumi
Kapitālie izdevumi

2.2.

3.

4.

20 892 725
1 873 646

Speciālā budžeta izdevumi

9 595

Uzturēšanas izdevumi
Kapitālie izdevumi

5 167
4 428

FINANSIĀLĀ BILANCE

74 697

Pamatbudžets
Speciālais budžets

-

84 292
9 595

FINANSĒŠANA

-

74 697

Pamatbudžets
Speciālais budžets

-

84 292
9 595

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

2.pielikums
Bauskas novada domes 26.02.2015.
saistošajiem noteikumiem Nr.6

Bauskas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta
ieņēmumi un izdevumi
euro

2015.gada
pamatbudžets

Nosaukums

Ieņēmumi-kopā

22 850 663

Nodokļu ieņēmumi

13 169 339

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis

11 130 700
1 852 300

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem

1 435 000
288 600
128 700

Azartspēļu nodoklis
Dabas resursu nodoklis

46 339
140 000

Nenodokļu ieņēmumi

180 616

Pašvaldības nodevas un kancelejas nodevas
Naudas sodi
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomāšanas, pārdošanas

14 891
50 700
500
114 525

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Transfertu ieņēmumi
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta
iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti

1 224 040
6 083
8 270 585
nefinasēto
23 132
7 927 017
320 436

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām-kopā

22 766 371

Vispārējie valdības dienesti

1 973 342

t.sk.pašvaldības budžeta parāda darījumi

107 274

Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

145 327
1 650 638
745 090
3 445 919
1 634
2 238 074
10 458 806
2 107 541

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām-kopā

22 766 371

Uzturēšanas izdevumi

20 892 725

Kārtējie izdevumi
Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Transferti

19 725 322
59 674
612 358
495 371

Kapitālie izdevumi
Finansēšana

1 873 646
-

Budžeta līdzekļu izmaiņas
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās

Aizņēmumi (neto)
Aizņēmumu saņemšana
Aizņēmumu atmaksa

Domes priekšsēdētājs

84 292
1 485 123
3 549 558
2 064 435

-

1 569 415

-

1 047 167
2 616 582

R.Ābelnieks

3.pielikums
Bauskas novada domes 26.02.2015.
saistošajiem noteikumiem Nr.6

Bauskas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta
ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām
euro
Funkciju
klasifikācijas
kods

2015.gada
pamatbudžets

Nosaukums

Resursi izdevumu segšanai

24 244 019

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

20 861 443

valsts budžeta mērķdotācija/dotācijas izglītībai

3 654 685

Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta
nefinasēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti

24 346
1 161 179
6 083
23 132
1 859 622
308 214

Izdevumi - kopā

22 766 371

Uzturēšanas izdevumi

20 892 725

Kārtējie izdevumi

19 725 322

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas/dotācijas

12 001 567
3 515 052

Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

59 674
612 358

Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti

32 902
579 456

Transferti

495 371

Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Norēķini par sociālo pakalpojumu iestāžu iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Pārējie norēķini
Transferts valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām
personām, budžeta nefinansētām iestādēm
Transferts sadarbības partneriem partneru grupas īstenotajos ES politiku
instrumentu projektos un citu ĀFP līdzfinansētos projektos
Atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts
budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem

251 785
183 344
7 500
3 000
48 425
1 317

Kapitālie izdevumi

1 873 646

Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmumu saņemšana
Aizņēmumu atmaksa

-

1 477 648

-

853 554
285 380
2 616 582

Konsolidācija
Resursi izdevumu segšanai

-

356 545

Transferts no pašvaldības pamatbudžeta

-

356 545

Izdevumi - kopā

-

356 545

Uzturēšanas izdevumi

-

356 545
1

Transferti
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

-

356 545

-

356 545

Bauskas novada administrācija
Resursi izdevumu segšanai

8 986 836

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta
nefinasēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti
Transferts no pašvaldības pamatbudžeta

6 859 981
20 455
94 417
6 083
23 132
1 318 009
308 214
356 545

Izdevumi - kopā

7 031 071

Uzturēšanas izdevumi

6 426 832

Kārtējie izdevumi

5 751 336

Atlīdzība

2 028 949

Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

59 285
120 840

Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti

27 214
93 626

Transferti

495 371

Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Norēķini par sociālo pakalpojumu iestāžu iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Pārējie norēķini
Transferts valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām
personām, budžeta nefinansētām iestādēm
Transferts sadarbības partneriem partneru grupas īstenotajos ES politiku
instrumentu projektos un citu ĀFP līdzfinansētos projektos
Atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts
budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem

251 785
183 344
7 500
3 000
48 425
1 317

Kapitālie izdevumi
Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmumu saņemšana
Aizņēmumu atmaksa

01.110

-

1 955 765

-

373 291
285 380
2 614 436

Bauskas novada administrācija
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti

01.720

604 239

1 277 117
1 277 117

1 277 117
1 277 117
1 234 156
1 068 591

42 961
1 500
41 461

Pašvaldības budžeta parāda darijumi
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 721 321
1 771 268
2

Ārvalstu finanšu palīdzība
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta
nefinasēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti
Transferts no pašvaldības pamatbudžeta

6 083
23 132
557 470
8 140
355 228

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

106 885
106 885

Kārtējie izdevumi
Procentu izdevumi

01.890

Finansēšana

-

2 614 436

Aizņēmumu atmaksa

-

2 614 436

Rezerves fonds
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

03.390

290 000

290 000
290 000
290 000

Resursi izdevumu segšanai

62 100

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

55 160
3 580
3 360

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

62 100
62 100

Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

52 510
49 118

9 590
9 590

Sabiedriskās kārtības nodaļa
Resursi izdevumu segšanai

83 227

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

80 727
2 500

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

83 227
83 227

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

04.430

290 000

Dzimtsarakstu nodaļa

Kārtējie izdevumi

03.600

47 600
59 285

83 227
63 330

Būvvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Pašvaldību budžetu transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

102 225
50 069
6 850
7 035
38 271

102 225
102 225
3

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

04.510

Resursi izdevumu segšanai

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

04.510

04.510

197 594
585 063

782 657
733 059
733 059

Kapitālie izdevumi

49 598

ERAF projekts "Rīgas ielas posma rekonstrukcija
uzņēmējdarbības attīstībai"
Izdevumi- kopā
Kapitālie izdevumi

51 098
51 098

Finansēšana

51 098

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmuma saņemšana

1 678
49 420

ERAF projekts "Kraujas ielas posma rekonstrukcija
uzņēmējdarbības attīstībai"
Izdevumi- kopā
Kapitālie izdevumi

13 063
13 063

Finansēšana

13 063

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmuma saņemšana

10 195
2 868

Tranzītielas Kalna-Zaļā iela rekonstrukcija satiksmes drošības
uzlabošanai

Kārtējie izdevumi

Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

317 969
317 969
317 969

317 969
317 969

Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi
04.600

782 657

Kārtējie izdevumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

04.600

94 703

Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

04.510

102 225

170 291
167 119
3 172

170 291
103 309
103 309
50 214

66 982

ERAF projekts "Publisko interneta pieejas punktu attīstība
Bauskas novadā"
4

04.730

Resursi izdevumu segšanai

43 275

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

5 628
37 647

Izdevumi- kopā

43 275

Kapitālie izdevumi

43 275

Bauskas Rātsnama rekonstrukcija, 3.kārta
Izdevumi- kopā
Kapitālie izdevumi

111 085
111 085

Finansēšana

111 085

Aizņēmuma saņemšana

04.730

Tūrisms
Resursi izdevumu segšanai

58 975

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Pašvaldību budžetu transferti

49 903
1 450
7 622

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

58 975
58 975

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

05.100

Resursi izdevumu segšanai
Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

101 736
101 736

101 736
101 736
101 736

Resursi izdevumu segšanai

61 700

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

61 700

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

61 700
61 700
61 700

Dalība biedrībā "Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra"
Resursi izdevumu segšanai

7 500

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

7 500

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

7 500
7 500

Transferti
Pārējie norēķini

06.200

47 309

Notekūdeņu apsaimniekošana

Kārtējie izdevumi

05.300

58 975

Atkritumu apsaimniekošana
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

05.200

111 085

7 500
7 500

Attīstības un plānošanas nodaļa
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi- kopā

131 922
131 922

131 922
5

Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

108 364

3 000

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

Kapitālie izdevumi

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

Kapitālie izdevumi

Resursi izdevumu segšanai
Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

06.600

158 883

158 883
12 983
12 983

145 900

124 502
124 502

124 502
121 646
121 646

2 856

Teritoriju apsaimniekošana
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

06.600

158 883

Ielu apgaismošana
Resursi izdevumu segšanai

06.600

3 000

Projektu sagatavošanas izdevumiem
Resursi izdevumu segšanai

06.400

128 922

Transferti
Transferts valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām
personām, budžeta nefinansētām iestādēm

06.200

131 922

951 794
951 794

951 794
951 794
951 794

Pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai

89 780

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

71 156
18 624

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

92 997
91 634

Kārtējie izdevumi

91 634

Kapitālie izdevumi

1 363

Finansēšana

3 217

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 217

Saimnieciskā nodaļa
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā

479 770
411 048
12 960
55 762

479 770
6

Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi
06.600

Resursi izdevumu segšanai

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi

331 508
7 525

339 033
331 508
331 508
203 184

7 525

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

1 634

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

1 634
1 634
1 634
999

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.2013.gadam projekts "Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku
pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana"
Resursi izdevumu segšanai

48 425

Valsts budžeta transferti

48 425

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

48 425
48 425

Transferts sadarbības partneriem partneru grupas īstenotajos ES politiku
instrumentu projektos un citu ĀFP līdzfinansētos projektos

48 425
48 425

ELFLA projekts "Multimediju studija jauniešiem"
Resursi izdevumu segšanai

86

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

86

Izdevumi- kopā
Kapitālie izdevumi

86
86

Līdzfinansējums biedrībām ELFLA un citu projektu īstenošanai
Resursi izdevumu segšanai

4 120

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

4 120

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

4 120
4 120

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas

08.620

339 033

1 634

Transferti

08.290

10 600

Resursi izdevumu segšanai

Atlīdzība

08.230

257 466

Pasākumi veselības veicināšanas jomā

Kārtējie izdevumi

08.210

469 170

Autotransports
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

07.490

469 170

4 120
4 120

Transporta pārvadājumu nodrošināšana sporta un kultūras jomā
7

Resursi izdevumu segšanai

33 443

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

33 443

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

33 443
33 443

Kārtējie izdevumi

09.600

Transporta pārvadājumu nodrošināšana izglītības jomā
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

09.600

186 252

186 252
186 252
186 252

Resursi izdevumu segšanai

2 749

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 749

164 988
116 268

Kārtējie izdevumi

116 268

Kapitālie izdevumi

48 720

Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmuma saņemšana

162 239
40 232
122 007

Izglītības nodaļa
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

09.820

186 252

Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un
materiāli tehniskās bāzes modernizācija

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

09.810

33 443

131 530
126 516
5 014

131 530
131 530
109 352
84 262

22 178
22 178

Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Pašvaldību budžetu transferti
Transferts no pašvaldības pamatbudžeta

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Transferti
Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts
budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem

253 102
28 575
223 210
1 317

253 102
253 102
253 102
251 785
1 317
8

09.820

Mācību literatūras iegāde
Resursi izdevumu segšanai

57 534

Valsts budžeta transferti

57 534

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

57 534
5 446

Kārtējie izdevumi

Kapitālie izdevumi
10.200

Resursi izdevumu segšanai

3 571

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

3 571

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

3 571
3 571

Sociālie pabalsti

3 180

Resursi izdevumu segšanai

18 910

Valsts budžeta transferti

18 910

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

18 910
18 910

Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

1 693
1 409

17 217
17 217

Norēķini par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Pašvaldību budžetu transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas

Transferti
Norēķini par socālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

10.920

391
3 180

ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"

Kārtējie izdevumi

10.700

52 088

Bauskas pilsētas sociālo dzīvokļu Mēmeles ielā 3B un Rīgas ielā
64B uzturēšana

Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

10.500

5 446

204 938
173 967
30 971

204 938
204 938
21 594
21 594

183 344
183 344

Transporta pārvadājumu nodrošināšana sociālās aizsardzības
jomā
Resursi izdevumu segšanai

2 734

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 734

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

2 734
2 734

Kārtējie izdevumi

2 734
9

Izglītība

09.000
Resursi izdevumu segšanai

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija / dotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

3 654 685

252 840
4 459

9 653 614
9 100 474
6 714 650
3 515 052

7 488
7 488

Transferti

1 317

Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

1 317

Kapitālie izdevumi

553 140

Finansēšana

195 497

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

195 497

Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaulīte"
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

545 992
499 194
63 827

46 798

576 991
576 991
576 991

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

09.100

9 200 818

9 091 669

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

09.100

9 458 117

417 440
69 461

Finansēšana

30 999

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

30 999

Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte"
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

752 030
688 499
89 320

63 531

773 198
773 198
773 198

Atlīdzība

594 138

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

90 096

Finansēšana

21 168

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

21 168

Bauskas Valsts ģimnāzija
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

1 138 516
1 130 071
303 158
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Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

09.210

678 498
493 942
303 363

168
168

470 637
10 787

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

10 787

Bauskas Valsts ģimnāzija
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

1 138 516
1 130 071
303 158

7 022
1 423

1 142 566
671 929
671 761
493 942
303 363

168
168

470 637

Finansēšana

4 050

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

4 050

Bauskas Valsts ģimnāzija- projekts "Nordplus Junior 2014"
Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

09.210

1 149 303
678 666

Finansēšana

Resursi izdevumu segšanai

09.210

7 022
1 423

6 737
6 737
6 737

Finansēšana

6 737

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

6 737

Bauskas sākumskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

501 013
500 413
248 247

600

501 982
496 132
496 132
350 101
248 247
11

Kapitālie izdevumi

5 850

Finansēšana

969

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

969

Bauskas 2.vidusskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

09.210

409 686

9 000
3 036

913 088
901 372
901 372
642 047
409 922

11 716

Finansēšana

13 566

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

13 566

Bauskas 2.vidusskola
Resursi izdevumu segšanai
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

896 486
887 486
409 686

9 000

906 176
894 460
894 460
642 047
409 922

11 716

Finansēšana

9 690

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

9 690

Bauskas 2.vidusskola - Grundtvig apakšprogrammas Mācību
partnerības projekts „Learning Positive Discipline”
Resursi izdevumu segšanai

3 036

Valsts budžeta transferti

3 036

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

6 912
6 912

Kārtējie izdevumi

09.210

887 486

Kapitālie izdevumi

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

09.210

899 522

6 912

Finansēšana

3 876

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 876

Bauskas pilsētas pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

479 141
474 952
229 261
12

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

09.210

477 256
340 108
229 323

10 215
8 330

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

8 330

Mežgaļu pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

275 278
269 404
100 912

5 874

282 979
281 704
281 704
215 329
101 030

Kapitālie izdevumi

1 275

Finansēšana

7 701

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

7 701

Griķu pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

09.210

487 471
477 256

Finansēšana

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

09.210

4 189

516 569
500 420
135 185

16 149

524 087
522 557
522 557
399 911
135 185

Kapitālie izdevumi

1 530

Finansēšana

7 518

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

7 518

Codes pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

351 937
350 179
124 899

1 758

355 979
354 209
354 209
229 819
125 256
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Kapitālie izdevumi

1 770

Finansēšana

4 042

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

4 042

Uzvaras vidusskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

09.210

181 030

15 276

667 763
665 288
665 288
447 745
181 030

2 475

Finansēšana

7 404

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

7 404

Uzvaras vidusskola
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

660 359
645 083
181 030

15 276

666 186
663 711
663 711
447 745
181 030

Kapitālie izdevumi

2 475

Finansēšana

5 827

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

5 827

Uzvaras vidusskola - Projekts "Skolu daudzpusējā partnerība"

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

09.210

645 083

Kapitālie izdevumi

Resursi izdevumu segšanai

09.210

660 359

1 577
1 577
1 577

Finansēšana

1 577

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 577

Pamūšas speciālā internātpamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

574 200
570 600
570 600

3 600

584 851
576 371
576 371
14

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

09.210

8 480

Finansēšana

10 651
10 651

Īslīces vidusskola
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

646 218
646 154
225 792

64

661 150
649 639
649 639
494 020
227 658

Kapitālie izdevumi

11 511

Finansēšana

14 932

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

14 932

Mežotnes internātvidusskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

09.210

439 405

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

Resursi izdevumu segšanai

09.210

439 405

201 637
197 318
195 648

4 319

225 851
225 351
225 351
173 404
173 404

500

Finansēšana

24 214

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

24 214

Mežotnes pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

271 082
266 796
102 084

4 286

276 571
262 256
262 256
197 792
102 099

14 315

Finansēšana

5 489

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

5 489
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09.210

Ozolaines pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

09.210

105 680

2 859

274 077
272 817
272 817
205 179
105 680

1 260

Finansēšana

1 486

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 486

Vecsaules pamatskola
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

475 128
460 476
173 238

14 652

481 364
479 564
479 564
356 355
173 842

Kapitālie izdevumi

1 800

Finansēšana

6 236

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

6 236

Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta dotācija

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta dotācijas

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

09.510

269 732

Kapitālie izdevumi

Resursi izdevumu segšanai

09.510

272 591

353 230
347 430
201 476

5 800

354 187
352 770
345 450
296 395
201 476

7 320
7 320

1 417

Finansēšana

957

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

957

Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija interešu izglītībai

213 914
198 554
44 766
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Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

122 531

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

47 382

Finansēšana

3 253

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 253

Bauskas Mākslas skola
Resursi izdevumu segšanai

59 706

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

48 076

valsts budžeta dotācija

30 147

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

11 630

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

61 520
61 520

Kārtējie izdevumi

60 203

Atlīdzība

54 074

atlīdzība no valsts budžeta dotācijas

Transferti

31 464

1 317

Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

09.510

217 167
217 167
217 167

Atlīdzība

09.510

15 360

1 317

Finansēšana

1 814

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 814

Bauskas Mūzikas skola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta dotācija

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

270 054
249 981
119 729

20 073

284 035
275 646
275 646

Atlīdzība

244 915

atlīdzība no valsts budžeta dotācijas

Kapitālie izdevumi

119 729

8 389

Finansēšana

13 981

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

13 981

Bauskas novada bāriņtiesa

10.400

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

105 364
101 944
3 420

107 551
107 551
107 551

Atlīdzība

97 820

Finansēšana

2 187

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

2 187
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Bauskas novada Sociālais dienests
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

10.700

1 010 441
1 010 141
584 386
501 754

425 755
5 688
420 067

300
72 760

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

72 760

Bauskas novada Sociālais dienests
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

768 691
767 318
1 373

841 451
841 151
415 396
373 855

425 755
5 688
420 067

300

Finansēšana

72 760

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

72 760

Aprūpes mājās pakalpojumi Bauskas novadā
Resursi izdevumu segšanai

58 421

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

58 421

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

58 421
58 421

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

10.700

841 875
1 373
94 433

Finansēšana

Resursi izdevumu segšanai

10.700

937 681

58 421
53 597

Asistenta pakalpojumu nodrošināšana personām, kurām noteikta
I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu
vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas
nepieciešamību
Resursi izdevumu segšanai

94 433

Valsts budžeta transferti

94 433

Izdevumi- kopā

94 433
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Uzturēšanas izdevumi

94 433

Kārtējie izdevumi

94 433

Atlīdzība

10.700

62 912

Projekts "Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Bauskas novadā"
Resursi izdevumu segšanai

16 136

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

16 136

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

16 136
16 136

Kārtējie izdevumi

16 136

Atlīdzība

11 390

Sporta centrs "Mēmele"

08.100

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

258 333
255 266
3 067

269 842
269 842

Kārtējie izdevumi

258 842

Atlīdzība

151 814

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

11 000
11 000

Finansēšana

11 509

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

11 509

Bauskas Centrālā bibliotēka

08.210

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

514 234
513 687
547

514 797
480 025

Kārtējie izdevumi

480 025

Atlīdzība

400 750

Kapitālie izdevumi

34 772

Finansēšana

563

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

563

08.220

Bauskas pils muzejs
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi
Finansēšana

383 550
312 150
71 400

384 990
347 555
347 555
259 892

37 435
1 440
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Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

08.220

1 440

Bauskas muzejs
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

220 405
214 110
6 295

241 424
240 558

Kārtējie izdevumi

240 558

Atlīdzība

194 639

Kapitālie izdevumi

866

Finansēšana

21 019

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

21 019

Bauskas Kultūras centrs

08.230

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

404 648
390 886
13 762

429 962
418 206

Kārtējie izdevumi

416 754

Atlīdzība

258 069

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

1 452
1 452

Kapitālie izdevumi

11 756

Finansēšana

25 314

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

25 314

Pansionāts "Derpele"

10.200

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

756 818
459 824
296 994

759 396
757 146
732 450

Atlīdzība

469 766

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

24 696
24 696

Kapitālie izdevumi

2 250

Finansēšana

2 578

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

2 578

Brunavas pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

250 280
184 486
28
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Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi - kopā

271 560

Uzturēšanas izdevumi

246 538

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Transferti
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

01.110

3 166
3 166

39 656
39 656

Finansēšana

21 280

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

21 280

Brunavas pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

29 226

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

29 198
28

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

35 295
35 295

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

34 469
27 193

826
826

Finansēšana

6 069

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

6 069

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada
Brunavas pagasta Grenctāles ciemā"
Resursi izdevumu segšanai

39 656

Valsts budžeta transferti

39 656

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

39 656
39 656

Transferti
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

06.400

124 402

25 022

Atlīdzība

05.200

203 716

Kapitālie izdevumi

Kārtējie izdevumi

05.200

26 110
39 656

39 656
39 656

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Tunkūnu ciemā
Resursi izdevumu segšanai

8 871

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

8 871

Izdevumi - kopā

24 082

Kapitālie izdevumi

24 082

Finansēšana

15 211

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

15 211

Ielu apgaismošana
Resursi izdevumu segšanai

2 800

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 800
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Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

06.600

2 800

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

111 372
110 432

940

Komunālā saimniecība
Resursi izdevumu segšanai

27 133

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 133
23 000

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

27 133
27 133

Kārtējie izdevumi

27 133

Atlīdzība

12 609

Kultūras pasākumi
Resursi izdevumu segšanai

28 882

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

28 882

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

28 882
28 882

Kārtējie izdevumi

28 882

Atlīdzība

09.600

108 262
3 110

61 426

Kapitālie izdevumi

08.290

111 372

110 432

Atlīdzība

06.600

2 800
2 800

23 174

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

2 340

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 340

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

2 340
2 340

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

2 340
2 340

Ceraukstes pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

313 634
208 446
40
46 942
58 206

338 775
231 948
167 243
22

Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Transferti
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

Kapitālie izdevumi

01.110

58 206

106 827
25 141
25 141

Ceraukstes pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

32 771

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

32 731
40

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

35 231
35 116

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

34 467
28 120

649
649

115

Finansēšana

2 460

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

2 460

Notekūdeņu apsaimniekošana
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

23
23
23

Finansēšana

23

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

23

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada
Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā"
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Transferti
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

Kapitālie izdevumi
05.200

6 499

58 206

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

Atlīdzība

05.200

6 499

Finansēšana

Kārtējie izdevumi

05.200

96 185

124 175
65 969
58 206

124 175
58 206
58 206
58 206

65 969

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotā vietā
"Liellauki"
Resursi izdevumu segšanai

26 225

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

26 225

Izdevumi - kopā

40 743

Kapitālie izdevumi

40 743
23

06.400

Finansēšana

14 518

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

14 518

Ielu apgaismošana
Resursi izdevumu segšanai

2 700

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 700

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

2 700
2 700

Kārtējie izdevumi

06.600

2 700

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai

42 944

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

42 802
142

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

42 944
42 944

Kārtējie izdevumi

42 944

Atlīdzība

06.600

24 168

Komunālā saimniecība
Resursi izdevumu segšanai

48 695

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 295
46 400

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

56 835
56 835

Kārtējie izdevumi

08.290

56 835

Atlīdzība

20 195

Finansēšana

8 140

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

8 140

Kultūras pasākumi
Resursi izdevumu segšanai

30 274

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

29 874
400

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

30 274
30 274

Kārtējie izdevumi

30 274

Atlīdzība

09.600

23 702

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

5 850

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

5 850

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

5 850
5 850

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

5 850
5 850

Codes pagasta pārvalde

24

Resursi izdevumu segšanai

289 973

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

189 291
119
100 563

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

319 350
316 377

Kārtējie izdevumi

313 595

Atlīdzība

174 165

Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

389
2 393

Sociālie pabalsti

2 393

Kapitālie izdevumi

01.110

2 973

Finansēšana

29 377

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmumu atmaksa

31 523
2 146

-

Codes pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

21 496

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

21 377
119

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

39 940
39 940

Kārtējie izdevumi

38 465

Atlīdzība

31 736

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 475

Sociālie pabalsti

01.720

1 475

Finansēšana

18 444

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

18 444

Pašvaldības budžeta parāda darijumi
Resursi izdevumu segšanai

2 535

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 535

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

389
389

Procentu izdevumi

06.400

Finansēšana

-

2 146

Aizņēmumu atmaksa

-

2 146

Ielu apgaismošana
Resursi izdevumu segšanai

2 688

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 688

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

2 688
2 688

Kārtējie izdevumi

06.600

389

2 688

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai

117 807
25

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

77 593

Kapitālie izdevumi

2 473

Komunālā saimniecība
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

828
100 324

114 231
113 731
31 544

Kapitālie izdevumi

500

Finansēšana

13 079

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

13 079

Kultūras pasākumi
Resursi izdevumu segšanai

43 377

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

43 377

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

43 377
43 377

Kārtējie izdevumi

43 377

Atlīdzība

09.600

101 152

113 731

Atlīdzība

08.290

117 807
115 334
115 334

Atlīdzība

06.600

117 568
239

33 292

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

918

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

918

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

918

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

918
918
918

Dāviņu pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

107 531
57 209
75
25 219
25 028

124 407
124 407
96 176
54 860

3 203
3 203
26

Transferti
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

01.110

Finansēšana

16 876

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

16 876

Dāviņu pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

16 952

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

16 484
75
393

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

31 305
31 305

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

05.200

413
413

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

14 353

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada
Dāviņu pagasta Dāviņu ciemā"
Resursi izdevumu segšanai

25 028

Valsts budžeta transferti

25 028

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

25 028
25 028
25 028
25 028

Ielu apgaismošana
Resursi izdevumu segšanai

1 224

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

1 224

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

1 224
1 224

Kārtējie izdevumi

1 224

Komunālā saimniecība
Resursi izdevumu segšanai

24 326

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

404
23 922

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

26 849
26 849

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

06.600

26 697

14 353

Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

06.600

30 892

Finansēšana

Transferti

06.400

25 028
25 028

26 849
8 434

Finansēšana

2 523

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

2 523

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai

28 421
27

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

27 517
904

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

28 421
28 421

Kārtējie izdevumi

28 421

Atlīdzība

08.290

13 494

Kultūras pasākumi
Resursi izdevumu segšanai

8 790

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

8 790

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

8 790
8 790

Kārtējie izdevumi

8 790

Atlīdzība

09.600

6 235

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

2 790

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 790

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

2 790
2 790

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

2 790
2 790

Gailīšu pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

01.110

219 148
127 548
91 600

228 769
228 769
227 533
110 375

1 236
1 236

Finansēšana

9 621

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

9 621

Gailīšu pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

36 683

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

36 683

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

36 688
36 688

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

35 803
30 632

885
885

Finansēšana

5

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

5
28

06.400

Ielu apgaismošana
Resursi izdevumu segšanai

3 744

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

3 744

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

3 744
3 744

Kārtējie izdevumi

06.600

3 744

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai

63 014

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

54 302
8 712

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

71 053
71 053

Kārtējie izdevumi

06.600

71 053

Atlīdzība

26 011

Finansēšana

8 039

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

8 039

Komunālā saimniecība
Resursi izdevumu segšanai

83 581

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

933
82 648

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

83 581
83 581

Kārtējie izdevumi

83 581

Atlīdzība

08.290

26 326

Kultūras pasākumi
Resursi izdevumu segšanai

31 775

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

31 535
240

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

33 352
33 352

Kārtējie izdevumi

09.600

33 352

Atlīdzība

27 406

Finansēšana

1 577

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 577

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

351

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

351

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

351
351

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

351
351

Īslīces pagasta pārvalde
29

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

01.110

266 218
143 725

2 224
2 224

49 869

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 278

Īslīces pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

38 808

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

38 808

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

38 808
38 808

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

36 684
31 149

2 124
2 124

Ielu apgaismošana
Resursi izdevumu segšanai

11 003

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

11 003

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

11 286
11 286

Kārtējie izdevumi

11 286

Finansēšana

283

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

283

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi
Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
08.290

318 311
268 442

3 278

Atlīdzība

06.600

305 617
9 416

Finansēšana

Kārtējie izdevumi

06.400

315 033

174 056
167 640
6 416

176 182
126 313
126 313
43 907

49 869
2 126
2 126

Kultūras pasākumi
Resursi izdevumu segšanai

91 091

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

88 091
30

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

91 935
91 935
91 935

Atlīdzība

09.600

3 000

68 669

Finansēšana

844

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

844

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

75

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

75

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

100
100
100
100

Finansēšana

25

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

25

Mežotnes pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Transferti
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

Kapitālie izdevumi

01.110

445 883
326 789
145
95 117
23 832

447 481
270 728
245 837
101 316

1 059
1 059

23 832
23 832

176 753

Finansēšana

1 598

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 598

Mežotnes pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

38 017

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

37 872
145

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

39 615
39 615

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Finansēšana

38 671
28 066

944
944

1 598
31

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

05.200

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada
Mežotnes pagasta Jumpravas ciemā"
Resursi izdevumu segšanai

23 832

Valsts budžeta transferti

23 832

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

23 832
23 832

Transferti
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

05.200

05.200

06.400

23 832

Resursi izdevumu segšanai

80 823

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

80 823

Izdevumi - kopā
Kapitālie izdevumi

80 823
80 823

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada
Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā"
Resursi izdevumu segšanai

95 070

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

95 070

Izdevumi - kopā

95 070

Kapitālie izdevumi

95 070

Ielu apgaismošana
Resursi izdevumu segšanai

660

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

660

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

660
660
660

Komunālā saimniecība
Resursi izdevumu segšanai

93 343

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 252
92 091

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

93 343
93 343

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

06.600

23 832

Atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto valsts
budžeta transfertu ERAF projektā "Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciemā"

Kārtējie izdevumi

06.600

1 598

93 343
20 776

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai

81 966

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

79 740
2 226

Izdevumi - kopā

81 966
32

Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

81 966

Atlīdzība

08.290

27 086

Kultūras pasākumi
Resursi izdevumu segšanai

32 057

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

31 257
800

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

32 057
31 197

Kārtējie izdevumi

31 197

Atlīdzība

25 388

Kapitālie izdevumi
09.600

81 966

860

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

115

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

115

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

115
115

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

115
115

Vecsaules pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Transferti
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

Kapitālie izdevumi

01.110

633 096
311 516
64
25 517
295 999

671 175
403 731
193 878
118 436

1 347
1 347

208 506
208 506

267 444

Finansēšana

38 079

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

38 079

Vecsaules pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

16 753

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

16 689
64

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

42 069
42 069

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

41 361
33 456
33

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

05.200

25 316

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

25 316

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada
Vecsaules pagasta Vecsaules ciemā"
208 506

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

208 506
208 506

Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

208 506

222 554
135 061
87 493

Izdevumi - kopā

224 166

Kapitālie izdevumi

224 166

Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 612
1 612

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecsaules pagasta
Zvaigznes ciemā
Resursi izdevumu segšanai

32 127

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

32 127

Izdevumi - kopā

43 278

Kapitālie izdevumi

43 278

Finansēšana

11 151

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

11 151

Ielu apgaismošana
Resursi izdevumu segšanai

2 760

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 760

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

2 760
2 760

Kārtējie izdevumi

06.600

208 506

ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada
Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā"
Resursi izdevumu segšanai

06.400

208 506

Valsts budžeta transferti

Transferti

05.200

708

Finansēšana

Resursi izdevumu segšanai

05.200

708

2 760

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai

82 864

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

80 930
1 934

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

82 864
82 864

Kārtējie izdevumi

82 864

34

Atlīdzība

06.600

Komunālā saimniecība
Resursi izdevumu segšanai

24 575

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 242
23 333

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

24 575
24 575

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

08.290

24 575
8 628

Kultūras pasākumi
Resursi izdevumu segšanai

42 318

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

42 068
250

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

42 318
42 318

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

09.600

42 131

42 318
34 221

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

639

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

639

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

639
639

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Domes priekšsēdētājs

639
639

R.Ābelnieks
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4.pielikums
Bauskas novada domes 26.02.2015.
saistošajiem noteikumiem Nr.6

Bauskas novada pašvaldības 2015.gada speciālā budžeta ieņēmumi un
izdevumi
euro

Nosaukums

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām-kopā
Izglītība
Atpūta, kultūra un reliģija

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām-kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

2015.gada
speciālais budžets

9 595
3 978
5 617

9 595
5 167
4 104
1 063

Kapitālie izdevumi

4 428

Finansēšana

9 595

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

Domes priekšsēdētājs

9 595

R.Ābelnieks

5.pielikums
Bauskas novada domes26.02.2015.
saistošajiem noteikumiem Nr. 6

Bauskas novada pašvaldības 2015.gada ziedojumu un
dāvinājumu
euro
Funkciju
klasifikācijas
kods

Nosaukums

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

2015.gada
speciālais budžets

9 595
5 167
4 104
1 063
1 063

Kapitālie izdevumi

4 428

Finansēšana

9 595

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

9 595

Bauskas novada administrācija
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

08.290

Kārtējie izdevumi

2 017

Kapitālie izdevumi

3 618

Finansēšana

5 635

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

5 635

Ziedojumi kultūras pasākumiem
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

5 617
1 999

Kārtējie izdevumi

09.210

5 635
2 017

1 999

Kapitālie izdevumi

3 618

Finansēšana

5 617

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

5 617

Ziedojumi " Īslīces vidusskolas un Mežgaļu
pamatskolas aprīkojuma iegādei"

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

18
18
18

Finansēšana

18

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

18

Izglītība
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

3 960
3 150
2 087
1 063

Sociālie pabalsti

1 063

Kapitālie izdevumi

810
1

09.210

Finansēšana

3 960

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 960

Bauskas valsts ģimnāzija
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

09.210

1 063
1 063
1 063
1 063

Finansēšana

1 063

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 063

Mežotnes pamatskola
Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

87
87

Kārtējie izdevumi

09.210

Finansēšana

87

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

87

Bauskas sākumsskola
Izdevumi - kopā

2 000

Uzturēšanas izdevumi

2 000

Kārtējie izdevumi

09.210

87

2 000

Finansēšana

2 000

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

2 000

Uzvaras vidusskola
Izdevumi - kopā

810

Kapitālie izdevumi

810

Finansēšana

810

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

810

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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6.pielikums
Bauskas novada domes 26.02.2015.
saistošajiem noteikumiem Nr. 6

Mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
un VSAOI no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.augustam
euro

Izglītības iestādes
Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas 2. vidusskola
Uzvaras vidusskola
Īslīces vidusskola
Bauskas pilsētas pamatskola
Bauskas sākumskola
Mežgaļu pamatskola
Codes pamatskola
Griķu pamatskola
Vecsaules pamatskola
Ozolaines pamatskola
Mežotnes pamatskola
KOPĀ

Domes priekšsēdētājs

Atlikums
01.01.2015.
205
236
570
62
357
604
15
2 049

Piešķirtā
mērķdotācija
2015.gadam
297 747
405 028
154 776
191 566
223 330
242 752
91 824
109 083
112 248
156 444
97 056
93 953
2 175 807

Izdevumi pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām
iemaksām
297 952
405 264
154 776
192 136
223 392
242 752
91 824
109 440
112 248
157 048
97 056
93 968
2 177 856
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7.pielikums
Bauskas novada domes 26.02.2015.
saistošajiem noteikumiem Nr.6

Mērķdotācija pašvaldībai - interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un VSAOI
no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.augustam
euro

Izglītības iestādes
Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas 2.vidusskola
Uzvaras vidusskola
Īslīces vidusskola
Bauskas pilsētas pamatskola
Bauskas sākumskola
Mežgaļu pamatskola
Codes pamatskola
Griķu pamatskola
Vecsaules pamatskola
Ozolaines pamatskola
MežotnesBērnu
pamatskola
Bauskas
un jauniešu centrsmetodiķi
Bauskas Bērnu un jauniešu centrspulciņi
KOPĀ

Domes priekšsēdētājs

Atlikums
01.01.2015.
65
118
2 616

Piešķirtā
mērķdotācija
2015.gadam
5 411
4 658
4 708
4 204
5 931
5 495
2 498
3 845
1 566
4 205
2 974
1 265
10 764

Izdevumi pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām
iemaksām
5 411
4 658
4 708
4 269
5 931
5 495
2 616
3 845
1 566
4 205
2 974
1 265
13 380

2799

34 002
91 526

34 002
94 325
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8.pielikums
Bauskas novada domes 26.02.2015.
saistošajiem noteikumiem Nr. 6

Mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.augustam
euro

Izglītības iestādes
Īslīces vidusskola
Mežgaļu pamatskola
Codes pamatskola
Griķu pamatskola
Vecsaules pamatskola
Ozolaines pamatskola
Mežotnes pamatskola
Pasaulīte PII
Zīlīte PII
Uzvaras vidusskola

Domes priekšsēdētājs

Atlikums uz Piešķirtā mērķdotācija
01.01.2015.
2015.gadam
1 231
30 022
6 590
11 971
21 371
12 589
5 650
6 866
5 634
63 827
776
89 320
21 546
Kopā
7641
269 752

Izdevumi pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām
iemaksām
31 253
6 590
11 971
21 371
12 589
5 650
6 866
69 461
90 096
21 546
277 393
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9.pielikums
Bauskas novada domes
26.02.2015.
saistošajiem noteikumiem Nr. 6

Mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldības internātskolām un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem
no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.augustam

euro

Atlikums uz 01.01.2015.

Izglītības iestādes

Pedagogu
darba
samaksai un
VSAOI

Piešķirtā mērķdotācija

Izdevumi

Iestādes
Pedagogu darba
Pedagogu darba
saimniecisko
samaksai un
samaksai un
izdevumu
Iestādes
Iestādes
valsts sociālās
valsts sociālās
segšanai
apdrošināšanas saimniecisko apdrošināšanas saimniecisko
obligātajām
izdevumu
obligātajām
izdevumu
iemaksām
segšanai
iemaksām
segšanai

Kopā

Pamūšas speciālā
internātpamatskola

2 579

8 072

285 622

239 717

288 201

247 789

535 990

Mežotnes
internātvidusskola

20 774

3 440

132 469

63 179

132 469

87 393

219 862

Pamūšas speciālā
internātpamatskola
pirmsskolas grupas
Kopā

23 353

11 512

45 261
463 352

302 896

45 261
465 931

335 182

45 261
801 113

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

10.pielikums
Bauskas novada domes 26.02.2015.
saistošajiem noteikumiem Nr.6

BAUSKAS NOVADA
ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļu fonda
programmas mērķdotācijas izlietojuma plāns 2015. - 2017.gadam
I. Plānotā mērķdotācija pašvaldības ceļu un ielu finansēšanai (EUR):

2015.gads
1
2
3
4

Mērķdotācijas atlikums uz perioda sākumu
Plānots saņemt mērķdotāciju
Plānots izlietot mērķdotāciju
Mērķdotācijas atlikums uz perioda beigām

0
585 063
585 063
0

2016.gads
0
585 063
585 063
0

2017.gads
0
585 063
585 063
0

II. Ceļu un ielu finansēšanai plānotais mērķdotācijas izlietojums (EUR):

1
2
3
4
5
6

Mērķdotācijas izlietojuma veids
Ceļu un ielu būvprojektēšana
Ceļu un ielu būvniecība
Ceļu un ielu rekonstrukcija
Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana
Ceļu un ielu periodiskā uzturēšana (renovācija)
Pārējie izdevumi
KOPĀ:

Domes priekšsedētājs

2015.gads
0
0
0
584 163
0
900
585 063

R.Ābelnieks

2016.gads
0
0
0
584 163
0
900
585 063

2017.gads
0
0
0
584 163
0
900
585 063

2.pielikums pie Paskaidrojuma raksta
par Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžetu
NORĒĶINI PAR AIZŅĒMUMIEM UN AIZŅĒMUMU SAISTĪBAS (01.01.2015.-01.01.2019.), EUR

Nr.p.k.

Aizdevējs

Aizņēmuma mērķis

Aizņēmumu
saistības
01.01.2015.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2015.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2015.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2016.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2016.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2016.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2017.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2017.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2018.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2018.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2019.

7

Vides investīciju fonds Codes pagasta notekūdeņu rekonstrukcija
Projekta "Gailīšu pagasta Uzvaras vidusskolas
sporta zāles būvniecība" realizācijai
Valsts kase
Projekta "Griķu pamatskolas sporta zāles un piecu
klašu telpu projektēšana, būvniecība un
aprīkošana" īstenošanai
Valsts kase
ELFLA projekta "Ozolaines ielas rekonstrukcija"
īstenošanai
Valsts kase
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
projekta "Atjaunojamo energoresursu
izmantošanas potenciāls Bauskas novadā"
īstenošanai
Valsts kase
ERAF projekta "Uzvaras ielas rekonstrukcija no
Brīvības bulvāra līdz Baznīcas ielai Bauskas
pilsētā" īstenošanai
Valsts kase
ERAF projekta "Pirmsskolas izglītības iestādes
"Pasaulīte" ēkas Dārza ielā 3 rekonstrukcija un
ēku Saules ielā 8 renovācija" īstenošanai
Valsts kase

8
9

Valsts kase
Valsts kase

Brunavas pagasta ūdenssaimniecibas TEP izstrade
Brunavas pašvaldības autoceļu remonts

8 055
2 240

-

2 480
2 240

5 575
-

-

2 480

3 095
-

2 480
-

615
-

615
-

10
11

Valsts kase
Valsts kase

ERAF projekta "Jauncodes ciema ūdens apgādes
sistēmas Drenģerkalns rekonstrukcija" īstenošanai
Komunālās saimniecības traktora iegādei

31 554
15 708

-

2 688
5 244

28 866
10 464

-

2 688
5 244

26 178
5 220

2 688
5 220

23 490
-

2 688

20 802
-

390 937

-

28 958

361 979

-

28 958

333 021

28 958

304 063

28 958

275 105

414 909

-

30 734

384 175

-

30 734

353 441

30 734

322 707

30 734

291 973

2 024 988
656 211
38 460

-

149 999
53 568
30 768

1 874 989
602 643
7 692

-

149 999
53 568
7 692

1 724 990
549 075
-

149 999
53 568

1 574 991
495 507
-

149 999
53 568
-

1 424 992
441 939
-

37 969

-

30 375

7 594

-

7 594

-

-

-

-

-

27 895

-

22 316

5 579

-

5 579

-

-

-

-

-

1
2

3
4

5

6

12

Valsts kase

13

Valsts kase

14
15
16

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

17

Valsts kase

18

Valsts kase

Bauskas pašvaldības īpašumā esošo ēku (Bauskas
pilsētas Tautas nams Kalna ielā 18, Bauskas
pilsētas Vakara vidusskola Kalna ielā 16 un
Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs
Kalna ielā 6) renovācijai
Daudzfunkcionālā izglītības centra Dārza ielā 9,
Bauskā, rekonstrukcijas pabeigšanai
Bauskas pilsētas infrastruktūras objektu
rekonstrukcija
Ēkas Dārza ielas 9 rekonstrukcijas 1.kārtai
Plūdoņa ielas rekonstrukcijai
ERAF projekta "Daudzfunkcionāla rehabilitācijas
centra izveide Bauskas pilsētā" līdzfinansējuma
nodrošināšanai
Dzīvojamās mājas Bauskā, Rīgas ielā 64b,
rekonstrukcijai

8 609

-

2 146

6 463

-

2 146

4 317

2 146

2 171

2 171

-

99 086

-

15 246

83 840

-

15 246

68 594

15 246

53 348

15 246

38 102

797 591

-

42 538

755 053

-

42 538

712 515

42 538

669 977

42 538

627 439

16 873

-

16 873

-

-

-

-

-

-

-

4 408

-

4 408

-

-

-

-

-

-

-

62 241

-

12 464

49 777

-

12 464

37 313

12 464

24 849

12 464

12 385

76 385

-

16 978

59 407

-

16 978

42 429

16 978

25 451

16 978

8 473
-

Nr.p.k.

Aizdevējs

19

Valsts kase

20
21

Valsts kase
Valsts kase

22

Valsts kase

23
24

Valsts kase
Valsts kase

25

Valsts kase

26

Valsts kase

27

Valsts kase

28

Valsts kase

29

Valsts kase

30

Valsts kase

31

Valsts kase

32

Valsts kase

33

Valsts kase

34

Valsts kase

35

Valsts kase

36

Valsts kase

37

Valsts kase

Aizņēmuma mērķis

Bauskas pilsētas vispārizglītojošo skolu un PII
logu nomaiņai
Mežgaļu pamatskolas jumta seguma un
konstrukciju renovacijai
Sabiedriski sociālā centra "Ērgļi" remonts
Projekta "Griķu pamatskolas sporta zāles un piecu
klašu telpu projektēšana, būvniecība un
aprīkošana" īstenošanai
ERAF projekta "Jauncodes ciema ūdens apgādes
sistēmas Dreņģerkalns rekonstrukcija" īstenošanai
Codes pamatskolas sporta zāles būvniecība
ERAF projekta "Gājēju celiņa izbūve gar II šķiras
valsts autoceļu Vecsaule-Rudzi-Code, ceļa posmā
no šosejas A7 līdz veikalam "Zemgaļi" Codē"
īstenošanai
ELFLA projekta "Codes pamatskolas sporta
laukuma rekonstrukcija" īstenošanai
Gailīšu pagasta Uzvaras vidusskolas sporta zāles
piebūves būvniecības pabeigšanai
Projekta "Gailīšu pagasta Uzvaras vidusskolas
sporta zāles būvniecības pabeigšanai" īstenošanai
Nekustāmā īpašuma "Kultūras nams" Īslīces
pagastā Bauskas rajonā iegāde
Daudzfunkcionālā sociālā un izglītības centra
"Lilijas" renovācijai
ELFLA projekta "Gājēju tilta un ceļa Gaisa tiltsGrantiņi, Ērgļi-Saules rekonstrukcija" īstenošanai
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas projekta "Radvilišķi-Bauska
starpkultūru sadarbības attīstība" īstenošanai
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas projekta "Kopēji ūdens
apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu Lielupes
baseinā" īstenošanai
ELFLA projekta "Publiskās infrastruktūras
sakārtošana Vecsaules pagastā" īstenošanai
ERAF projekta "Bauskas pilsētas PII
infrastruktūras attīstība" īstenošanai
ERAF projekta "Satiksmes drošības uzlabošana
Bauskā" īstenošanai
ELFLA projekta "Gailīšu pagasta Pāces ciema
autoceļa rekonstrukcija" īstenošanai

Aizņēmumu
saistības
01.01.2015.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2015.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2015.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2016.

-

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2016.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2016.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

40 387

-

40 387

-

39 954
219 168

-

12 294
54 792

27 660
164 376

-

12 294
54 792

219 626

-

12 373

207 253

-

56 995
636 177

-

9 499
33 483

47 496
602 694

35 822

-

5 970

46 511

-

126 596

Aizņēmumu
saistības
01.01.2018.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2018.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2019.

-

-

-

-

15 366
109 584

12 294
54 792

3 072
54 792

3 072
54 792

-

12 373

194 880

12 373

182 507

12 373

170 134

-

9 499
33 483

37 997
569 211

9 499
33 483

28 498
535 728

9 499
33 483

18 999
502 245

29 852

-

5 970

23 882

5 970

17 912

5 970

11 942

7 752

38 759

-

7 752

31 007

7 752

23 255

7 752

15 503

-

9 738

116 858

-

9 738

107 120

9 738

97 382

9 738

87 644

223 229

-

18 998

204 231

-

18 998

185 233

18 998

166 235

18 998

147 237

229 673

-

18 014

211 659

-

18 014

193 645

18 014

175 631

18 014

157 617

27 082

-

15 475

11 607

-

11 607

-

-

-

-

-

17 359

-

12 891

4 468

-

4 468

-

-

-

-

-

5 790

-

5 790

-

-

-

-

-

-

-

28 127

-

28 127

-

-

-

-

-

-

-

-

1 727

-

1 727

-

-

-

-

-

-

-

-

537 931

-

45 239

-

31 766

25 992

-

25 992

-

-

-

-

-

-

-

-

2 100

-

2 100

-

-

-

-

-

-

-

-

492 692

-

Aizņēmumu
saistības
01.01.2017.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2017.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

460 926

31 788

429 138

31 788

397 350

Nr.p.k.

Aizdevējs

38

Valsts kase

39

Valsts kase

40

Valsts kase

41

Valsts kase

42

Valsts kase

43

Valsts kase

44

Valsts kase

45

Valsts kase

46

Valsts kase

47

48

49

50

51

Aizņēmuma mērķis

ELFLA projekta "A2 autoceļa Dāviņu skola-Teņi
rekonstrukcija" īstenošanai
ELFLA projekta "Mežotnes pagasta autoceļu
Strēlnieks-Internātvidusskola rekonstrukcija"
īstenošanai
ELFLA projekta "Gailīšu pagasta Uzvaras ciema
infrastruktūras labiekārtošana un saglabāšana"
īstenošanai
ERAF projekta "Bauskas pils- sociālekonomiski
nozīmīga kultūras mantojuma objektaatjaunošanas II kārta" īstenošanai
Autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā
transporta iegādei
Autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā
transporta iegādei
Vispārējās izglītības iestādes "Mežotnes
internātvidusskola" energoefektivitātes
uzlabošanai
ELFLA projekta "Aprīkojuma iegāde un
remontdarbi Bauskas novada izglītības iestāžu
pakalpojumu uzlabošanai" īstenošanai
SIA " Īslīces ūdens" pamatkapitāla palielināšanai
ERAF "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Īslīces pagastā"

ELFLA projekta "Bauskas novada bibliotēku
rekonstrukcija un aprīkošana" īstenošanai
Valsts kase
ERAF projekta "Bauskas novada Gailīšu pagasta
Pāces ciema ūdenssaimniecības attīstība"
Vides investīciju fonds īstenošanai
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas projekta "Uzņēmējdarbības atbalsta
bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana"
īstenošanai
Valsts kase
KPFI projekta "Daudzfunkcionālā centra
"Strēlnieki" energoefektivitātes paaugstināšana"
īstenošanai
Valsts kase
ERAF projekta "Bauskas novada Vecsaules
pagasta Ozolaines ciema ūdenssaimniecības
Vides investīciju fonds attīstība" īstenošanai

Aizņēmumu
saistības
01.01.2015.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2015.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2015.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2016.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2016.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2016.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2017.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2017.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2018.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2018.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2019.

27 246

-

27 246

-

-

-

-

-

-

-

-

3 574

-

3 574

-

-

-

-

-

-

-

-

9 476

-

6 773

2 703

-

2 703

-

-

-

-

-

473 263

-

47 311

425 952

-

47 328

3 740

-

2 499

1 241

-

1 241

-

-

-

-

-

23 792

-

10 575

13 217

-

10 575

2 642

2 642

-

-

-

42 234

-

18 771

23 463

-

18 771

4 692

4 692

-

-

-

3 367

-

3 367

-

-

-

-

-

-

-

-

329 998

-

45 521

-

45 521

2 565

-

2 565

-

-

-

-

-

-

-

-

26 820

-

26 820

-

-

-

-

-

-

-

-

169 076

-

90 899

78 177

-

37 570

40 607

37 570

3 037

3 037

-

65 876

-

37 643

28 233

-

28 233

-

-

-

-

-

22 301

-

22 301

-

-

-

-

-

-

-

-

307 340
337 046

-

38 418
18 549

-

38 418
18 549

284 477

378 624

238 956

47 328

45 521

331 296

193 435

47 328

45 521

283 968

147 914

SIA "Bauskas ūdenssaimniecība" pamatkapitāla
palielināšanai
52
53

Valsts kase
Valsts kase

KF projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Bauskā" īstenošanai

Bauskas Rātsnama rekonstrukcijas 3.kārtai

268 922
318 497

230 504
299 948

38 418
18 549

192 086
281 399

38 418
18 549

153 668
262 850

Nr.p.k.

Aizdevējs

54

Valsts kase

55

Valsts kase

56

Valsts kase

57

58

Valsts kase

Valsts kase

59

Valsts kase

60

Valsts kase

61

Valsts kase

62

Valsts kase

63

Valsts kase

64

Valsts kase

65

Valsts kase

66

Valsts kase

67

Valsts kase

68

Valsts kase

69

Valsts kase

Aizņēmuma mērķis

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas projekta "Ilgtspējīga lietusūdens
kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina
vides kvalitātes uzlabošanai" īstenošanai
ERAF projekta "Tranzītielu sakārtošana Bauskā"
īstenošanai
Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras
uzlabošanai un MTB modernizācijai
ERAF projekta "Bauskas novada Mežotnes
pagasta Garozas ciema ūdenssaimniecības
attīstība" īstenošanai
SIA "Īslīces ūdens" pamatkapitāla palielināšanai
ERAF "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Bauskas novada Īslīces pagasta Ādžūnu ciemā"
īstenošanai

ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Codes pagasta Guntu ciemā"
īstenošanai
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Codes pagasta Jauncodes ciemā"
īstenošanai
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Gailīšu pagasta Mūsas ciemā"
īstenošanai
IT aprīkojuma iegāde Bauskas novada izglītības
iestādēm izglītības iestādes "Mežotnes
Vispārējās
internātvidusskola" katlumājas renovācijas
remontdarbu veikšanai un materiāli tehniskās
bāzes modernizācijai
Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūve
Pārupes, Īslīces un Stacijas ielā" īstenošanaiārkārtas situācijas novēršanai
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta iegādei
Bauskas novada izglītības iestāžu mācību klašu
aprīkojuma un daudzfunkciju iekārtu iegādei
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādes "Mežotnes internātvidusskola" materiāli
tehniskās bāzes nodrošināšanai
ELFLA projekta "Grenctāles kultūras nama
pieejamības uzlabošana -2.kārta" īstenošanai
ELFLA projekta "Multimediju studija jauniešiem"
īstenošanai

Aizņēmumu
saistības
01.01.2015.

730 251

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2015.gadā

-

1 712 877

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2015.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2016.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2016.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2016.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2017.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2017.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2018.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2018.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2019.

48 213

682 038

-

48 213

633 825

48 213

585 612

48 213

537 399

326 998

1 385 879

-

147 990

1 237 889

147 990

1 089 899

147 990

941 909

842 976

-

46 832

796 144

-

46 832

749 312

46 832

702 480

46 832

655 648

104 689

-

12 316

92 373

-

12 316

80 057

12 316

67 741

12 316

55 425

124 551

-

14 234

110 317

-

14 234

96 083

14 234

81 849

14 234

67 615

17 354

-

11 568

5 786

-

5 786

-

-

-

-

-

43 272

-

14 424

28 848

-

14 424

14 424

14 424

-

-

-

50 559

-

14 439

36 120

-

14 448

21 672

14 448

7 224

7 224

-

17 530

-

10 017

7 513

-

7 513

-

-

-

-

-

135 310

-

15 464

119 846

-

15 464

104 382

15 464

88 918

15 464

73 454

47 749

-

14 692

33 057

-

14 692

18 365

14 692

3 673

3 673

-

42 458

-

10 615

31 843

-

10 615

21 228

10 615

10 613

10 613

-

43 756

-

10 939

32 817

-

10 939

21 878

10 939

10 939

10 939

-

7 802

-

7 802

-

-

-

-

-

-

-

-

19 228

-

19 228

-

-

-

-

-

-

-

5 507

-

5 507

-

-

-

-

-

-

-

-

Nr.p.k.

Aizdevējs

Aizņēmuma mērķis

Aizņēmumu
saistības
01.01.2015.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2015.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2015.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2016.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2016.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2016.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2017.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2017.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2018.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2018.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2019.

SIA "Īslīces ūdens" pamatkapitāla palielināšanai
70

Valsts kase

ERAF "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada
Īslīces pagasta Bērzu ciemā" īstenošanai

71

Valsts kase

72

Valsts kase

Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta (autobusu) iegādei
Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādes
"Zīlīte"materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai

73

Valsts kase

Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūvei
Pārupes, Īslīces un Stacijas ielā-ārkārtas situācijas
novēršanai

74

Valsts kase

75

Valsts kase

76

Valsts kase

77

Valsts kase

Bauskas Rātsnama rekonstrukcijai 3.kārtas
īstenošanai (interjera aprīkojuma iegāde)
Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas
sākumskolas ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana īstenošanai
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu IT
aprīkojuma iegādei
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Bauskas novada Dāviņu
pagasta Dāviņu ciemā" īstenošanai

78

79

80

81

82

83

134 564

-

14 952

119 612

-

14 952

104 660

14 952

89 708

14 952

74 756

290 447

-

46 469

243 978

-

46 472

197 506

46 472

151 034

46 472

104 562

36 526

-

29 222

7 304

-

7 304

-

-

-

-

-

86 986

-

9 403

77 583

-

9 404

68 179

9 404

58 775

9 404

49 371

10 468

-

5 232

5 236

-

5 236

-

-

-

-

-

1 106 883

-

38 783

1 068 100

38 840

23 780

11 890

11 890

-

-

-

20 252

50 898

20 252

30 646

20 252

10 394

17 700

53 124

17 708

35 416

17 708

17 708

306 387

29 324

277 063

641 196

465 687

-

1 029 260

38 840

990 420

59 444

-

23 774

35 670

96 178

-

25 028

71 150

Valsts kase

ERAF projekta "Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Bauskas novada Brunavas
pagasta Grenctāles ciemā" īstenošanai

110 480

-

39 656

70 824

Valsts kase

ERAF projekta "Rīgas ielas posma rekonstrukcija
uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanai

466 858

49 420

151 243

365 035

-

29 324

335 711

29 324

Valsts kase

Prioritārā investīciju projekta „Rīgas ielas posma
rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai”
īstenošanai

40 372

-

16 144

24 228

-

16 152

8 076

8 076

-

-

-

Valsts kase

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas projekta "Ilgtspējīga lietusūdens
kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina
vides kvalitātes uzlabošanai" īstenošanai

56 277

-

11 253

45 024

-

11 256

33 768

11 256

22 512

11 256

11 256

Valsts kase

ERAF projekta "Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Bauskas novada
Vecsaules pagasta Vecsaules ciemā" īstenošanai

362 780

-

208 506

154 274

-

37 212

117 062

37 212

79 850

37 212

42 638

Valsts kase

Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras
uzlabošanai un materiāli tehniskās bāzes
modernizācijai

496 997

-

28 802

468 195

-

28 812

439 383

28 812

410 571

28 812

381 759

-

Nr.p.k.

84

85

Aizdevējs

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2015.gadā

Aizņēmumu
saistības
01.01.2016.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2016.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2016.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2017.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2017.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2018.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2018.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2019.

Valsts kase

ERAF projekta "Kraujas ielas posma
rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai"
īstenošanai

60 927

2 868

13 888

49 907

-

13 908

35 999

13 908

22 091

13 908

8 183

Valsts kase

Prioritārā investīciju projekta "Kraujas ielas
posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai"
īstenošanai

10 118

-

3 678

6 440

-

3 680

2 760

2 760

-

-

-

32 316

-

17 659

14 657

-

9 771

4 886

4 886

-

-

-

68 139

-

23 832

44 307

-

16 036

28 271

16 036

12 235

12 235

-

713

95 070

21 815

73 968

-

21 828

52 140

21 828

30 312

21 828

8 484

62 555

65 969

58 206

70 318

-

26 656

43 662

26 656

17 006

17 006

-

57 041

-

15 208

41 833

-

15 212

26 621

15 212

11 409

11 409

-

318 194

-

16 094

302 100

-

16 112

285 988

16 112

269 876

16 112

22 611

-

5 643

16 968

-

5 656

11 312

5 656

5 656

5 656

-

59 987

-

5 987

54 000

-

6 000

48 000

6 000

42 000

6 000

36 000

75 127

-

8 104

67 023

8 124

58 899

8 124

50 775

8 124

42 651

2 616 582

48 720
14 796 401

14 988
1 691 647

33 732
13 104 754

14 992
1 548 975

18 740
11 555 779

14 992
1 413 291

3 748
10 142 488
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Aizņēmuma mērķis

Aizņēmumu
saistības
01.01.2015.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2015.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

KPFI projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Bauskas novadā, iegādājoties divus
jaunus rūpnieciski ražotus elektromobiļus"
īstenošanai
ERAF Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Bauskas novada Mežotnes pagasta pagasta
Jumpravas ciemā
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Bauskas novada Mežotnes
pagasta pagasta Mežotnes ciemā" īstenošanai
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Bauskas novada
Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā" īstenošanai
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu
mēbeļu un aprīkojuma iegādei
Kalna un Zaļās ielas seguma periodiskās
uzturēšanas darbiem
Remontdarbu veikšanai vispārēja tipa pansionātā
"Derpele" īstenošanai

1.maija ielas seguma rekonstrukcijai
Sporta ielas Bauskā seguma rekonstrukcijai
Mēbeļu iegāde Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādēm

16 685 249

48 720
727 734

-

253 764

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 26.februārī

prot.Nr.3, 14.p.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
Bauskas novada dome ir saņēmusi Transportlīdzekļu atsavināšanas un izsoles komisijas
izsoles rezultātus.
2014.gada 19.decembrī ar domes sēdes lēmumu tika nolemts atsavināt un pārdot mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli Bauskas novada pašvaldības transportlīdzekļus. 2014.gada 22.decembrī
ar domes priekšsēdētāja rīkojumu tika izveidota transportlīdzekļu atsavināšanas un izsoles
komisija. 2015.gada 11.februārī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tika pārdoti šādi Bauskas
novada transportlīdzekļi: Audi 80, valsts reģistrācijas numurs DK 6630, 1988.gada izlaidums
(izsolē nosolītā cena 225 EUR); Volvo B10M, valsts reģistrācijas numurs EF 4598, 1984.gada
izlaidums (izsolē nosolītā cena 1650 EUR); MAN UEL 292, valsts reģistrācijas numurs FC 5646,
1991.gada izlaidums (izsolē nosolītā cena 1850 EUR); MAN UEL 292, valsts reģistrācijas numurs
GC 2864, 1993.gada izlaidums (izsolē nosolītā cena 1850 EUR); SETRA S210 HD, valsts
reģistrācijas numurs GL 1261, 1990.gada izlaidums (izsolē nosolītā cena 1950 EUR).
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav „atturas” nav, nolemj:
Apstiprināt 2015.gada 11.februāra izsoles rezultātus par šādu Bauskas novada transportlīdzekļu:
Audi 80, valsts reģistrācijas numurs DK 6630, 1988.gada izlaidums (izsolē nosolītā cena 225
EUR); Volvo B10M, valsts reģistrācijas numurs EF 4598, 1984.gada izlaidums (izsolē nosolītā
cena 1650 EUR); MAN UEL 292, valsts reģistrācijas numurs FC 5646, 1991.gada izlaidums
(izsolē nosolītā cena 1850 EUR); MAN UEL 292, valsts reģistrācijas numurs GC 2864, 1993.gada
izlaidums (izsolē nosolītā cena 1850 EUR); SETRA S210 HD, valsts reģistrācijas numurs GL
1261, 1990.gada izlaidums (izsolē nosolītā cena 1950 EUR) pārdošanu.
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 26.februārī

prot.Nr.3, 15.p.

Par Bauskas novada pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu
ierakstīšanu zemesgrāmatā
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 77.pantu,
Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”
36.panta pirmās daļas 6.punktu, sakarā ar to, ka šā lēmuma 1.punkta minētie dzīvokļu īpašumi
netika privatizēti un tie atrodas Bauskas novada pašvaldības bilancē,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav „atturas” nav, nolemj:
1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda šādus pašvaldības bilancē esošos
dzīvokļu īpašumus:
1.1. Salātu ielā 6 k-2, Bauskā:
1.1.1. dzīvokļa īpašumu Nr.1, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.1, dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0160, 2470 m² platībā 543/9279 kopīpašuma domājamās
daļas.
1.1.2. dzīvokļa īpašumu Nr.5, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.5, dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0160, 2470 m² platībā 468/9279 kopīpašuma domājamās
daļas.
1.1.3. dzīvokļa īpašumu Nr.9, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.9, dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0160, 2470 m² platībā 516/9279 kopīpašuma domājamās
daļas.
1.1.4. dzīvokļa īpašumu Nr.15, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.15, dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0160, 2470 m² platībā 656/9279 kopīpašuma domājamās
daļas.
1.1.5. dzīvokļa īpašumu Nr.18, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.18, dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0160, 2470 m² platībā 653/9279 kopīpašuma domājamās
daļas.
1.2. Salātu ielā 8, Bauskā dzīvokļa īpašumu Nr.5, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.5, dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra Nr. 4001 005 0037, 2258 m² platībā 698/17429 kopīpašuma
domājamās daļas.
1.3. Salātu ielā 12, Bauskā dzīvokļa īpašumu Nr.53, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.53,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0162, 2369 m² platībā 565/25236
kopīpašuma domājamās daļas.
1.4. Salātu ielā 14, Bauskā:
1.4.1. dzīvokļa īpašumu Nr.10, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.10, dzīvojamās mājas un
zemesgabala kadastra Nr. 4001 004 0049, 2751 m² platībā 478/26029 kopīpašuma domājamās
daļas.

1.4.1. dzīvokļa īpašumu Nr.28, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.28, dzīvojamās mājas un
zemesgabala kadastra Nr. 4001 004 0049, 2751 m² platībā 558/26029 kopīpašuma domājamās
daļas.
1.4.1. dzīvokļa īpašumu Nr.29, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.29, dzīvojamās mājas un
zemesgabala kadastra Nr. 4001 004 0049, 2751 m² platībā 441/26029 kopīpašuma domājamās
daļas.
1.5. Salātu ielā 16 k-2, Bauskā:
1.5.1. dzīvokļa īpašumu Nr.27, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.27, dzīvojamās mājas,
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0047, 4495 m² platībā 460/30579 kopīpašuma domājamās
daļas.
1.5.2. dzīvokļa īpašumu Nr.37, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.37, dzīvojamās mājas,
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0047, 4495 m² platībā 478/30579 kopīpašuma domājamās
daļas.
1.6. Salātu ielā 18, Bauskā:
1.6.1. dzīvokļa īpašumu Nr.4, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.4, dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0163, 2960 m² platībā 383/31008 kopīpašuma domājamās
daļas.
1.6.2. dzīvokļa īpašumu Nr.13, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.13, dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0163, 2960 m² platībā 384/31008 kopīpašuma domājamās
daļas.
1.6.3. dzīvokļa īpašumu Nr.15, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.15, dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0163, 2960 m² platībā 388/31008 kopīpašuma domājamās
daļas.
1.6.4. dzīvokļa īpašumu Nr.17, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.17, dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0163, 2960 m² platībā 387/31008 kopīpašuma domājamās
daļas.
1.6.5. dzīvokļa īpašumu Nr.24, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.24, dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0163, 2960 m² platībā 392/31008 kopīpašuma domājamās
daļas.
1.6.6. dzīvokļa īpašumu Nr.29, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.29, dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0163, 2960 m² platībā 386/31008 kopīpašuma domājamās
daļas.
1.6.7. dzīvokļa īpašumu Nr.37, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.37, dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0163, 2960 m² platībā 390/31008 kopīpašuma domājamās
daļas.
1.6.8. dzīvokļa īpašumu Nr.38, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.38, dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0163, 2960 m² platībā 390/31008 kopīpašuma domājamās
daļas.
1.6.9. dzīvokļa īpašumu Nr.41, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.41, dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0163, 2960 m² platībā 390/31008 kopīpašuma domājamās
daļas.
1.6.10. dzīvokļa īpašumu Nr.48, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.48, dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0163, 2960 m² platībā 384/31008 kopīpašuma domājamās
daļas.
1.6.11. dzīvokļa īpašumu Nr.49, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.49, dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0163, 2960 m² platībā 387/31008 kopīpašuma domājamās
daļas.
1.6.12. dzīvokļa īpašumu Nr.51, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.51, dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0163, 2960 m² platībā 389/31008 kopīpašuma domājamās
daļas.
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1.6.13. dzīvokļa īpašumu Nr.56, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.56, dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0163, 2960 m² platībā 392/31008 kopīpašuma domājamās
daļas.
1.6.14. dzīvokļa īpašumu Nr.58, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.58, dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0163, 2960 m² platībā 393/31008 kopīpašuma domājamās
daļas.
1.6.15. dzīvokļa īpašumu Nr.68, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.68, dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0163, 2960 m² platībā 388/31008 kopīpašuma domājamās
daļas.
1.6.16. dzīvokļa īpašumu Nr.71, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.71, dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0163, 2960 m² platībā 392/31008 kopīpašuma domājamās
daļas.
1.6.17. dzīvokļa īpašuma Nr.601, kura sastāvā ietilpst nedzīvojamā telpa Nr.601, dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0163, 2960 m² platībā 169/31008 kopīpašuma
domājamās daļas.
1.6.18. dzīvokļa īpašumu Nr.602, kura sastāvā ietilpst nedzīvojamā telpa Nr.602, dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0163, 2960 m² platībā 1617/31008 kopīpašuma
domājamās daļas.
1.6.19. dzīvokļa īpašumu Nr.703, kura sastāvā ietilpst nedzīvojamā telpa Nr.703, dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0163, 2960 m² platībā 543/31008 kopīpašuma
domājamās daļas.
1.7. Salātu ielā 21, Bauskā dzīvokļa īpašumu Nr.5, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.5,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra Nr. 4001 005 0041, 2290 m² platībā 542/13049
kopīpašuma domājamās daļas.
1.8. Salātu ielā 33, Bauskā:
1.8.1. dzīvokļa īpašumu Nr.34, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.34 un dzīvojamās mājas,
kadastra apzīmējums 4001 004 0063 008, 386/32429 kopīpašuma domājamās daļas.
1.8.2. dzīvokļa īpašumu Nr.52, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.52 un dzīvojamās mājas,
kadastra apzīmējums 4001 004 0063 008, 465/32429 kopīpašuma domājamās daļas.
1.8.3. dzīvokļa īpašumu Nr.55, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.55 un dzīvojamās mājas,
kadastra apzīmējums 4001 004 0063 008, 365/32429 kopīpašuma domājamās daļas.
1.8.4. dzīvokļa īpašumu Nr.62, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.62 un dzīvojamās mājas,
kadastra apzīmējums 4001 004 0063 008, 374/32429 kopīpašuma domājamās daļas.
1.9. Salātu ielā 2, Bauskā:
1.9.1. dzīvokļa īpašumu Nr.1, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.1, dzīvojamās mājas, zemesgabala,
kadastra Nr. 4001 004 0158, 1090 m² platībā un palīgēku 277/2192 kopīpašuma domājamās daļas.
1.9.2. dzīvokļa īpašumu Nr.1a, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.1a, dzīvojamās mājas,
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0158, 1090 m² platībā un palīgēku 290/2192 kopīpašuma
domājamās daļas.
1.9.3. dzīvokļa īpašumu Nr.2, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.2, dzīvojamās mājas, zemesgabala,
kadastra Nr. 4001 004 0158, 1090 m² platībā un palīgēku 374/2192 kopīpašuma domājamās daļas.
1.9.4. dzīvokļa īpašumu Nr.3, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.3, dzīvojamās mājas, zemesgabala,
kadastra Nr. 4001 004 0158, 1090 m² platībā un palīgēku 302/2192 kopīpašuma domājamās daļas.
2.Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” veikt šā lēmuma
1.punktā minēto dzīvokļu īpašumu tiesību ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz Bauskas novada
pašvaldības vārda.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

3

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 26.februārī

prot.Nr.3, 16.p.

Par dienesta dzīvokli „Gammas”-x, Codes pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 26.janvārī saņemts Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Codes pagasta pārvalde” iesniegums ar lūgumu noslēgt dienesta dzīvojamās telpas
„Gammas”-x, Code, Codes pag., Bauskas nov. īres līgumu ar L.T.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 23.pantu, kas paredz, ka dienesta
dzīvojamās telpas (telpas dienesta viesnīcā vai dienesta dzīvoklī) nodod lietošanā uz dienesta
dzīvojamo telpu īres līguma pamata vienīgi sakarā ar darba attiecībām vai uz mācību laiku,
26.panta otro daļu, kas nosaka, ka valsts vai pašvaldības dienesta dzīvokļa īres līgumu uz termiņu,
ne ilgāku par trim gadiem, noslēdz dienesta dzīvokļa izīrētājs ar personu, kurai uz darba vai mācību
laiku nodod lietošanā dienesta dzīvokli, minētā likuma 26.panta trešo un ceturto daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 6.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav „atturas” nav, nolemj:
1. Piešķirt dzīvoklim „Gammas”-x, Code, Codes pag., Bauskas nov. dienesta dzīvokļa statusu.
2. Dienesta dzīvokļa „Gammas”-x, Code, Codes pag., Bauskas nov. īres līgumu ar Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādes „Codes pamatskola” pedagoģi L.T., personas kods x, noslēgt uz
laiku līdz 2016.gada 29.februārim ar pirmtiesībām uz dienesta dzīvokļa īres līguma
pagarināšanu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Codes pagasta pārvalde” vadītājai D.Šķiliņai
viena mēneša laikā noslēgt dienesta dzīvokļa „Gammas”-x, Code, Codes pag., Bauskas nov.
īres līgumu ar L.T.
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

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
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2015.gada 26.februārī

prot.Nr.3, 17.p.

Par dzīvojamās telpas „Sniedzes”-x, Brunavas pagastā īres līguma noslēgšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 26.janvārī saņemts U.M. iesniegums, kurā viņš lūdz
noslēgt dzīvojamās telpas „Sniedzes”-x, Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgumu.
Izskatot U.M. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
nekustamā īpašuma „Sniedzes”, Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov. (kas sastāv no
zemes vienības 5720 m2 platībā un dzīvojamās mājas) īpašnieks no 15.12.2014. ir Bauskas novada
pašvaldība;
dzīvojamā mājas „Sniedzes”, Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov. kopējā platība pēc
inventarizācijas datiem ir 189.8 m2;
U.M. ģimene: sieva R.M., dzimusi 06.02.1959., meita A.M., dzimusi 04.07.1987. dzīvo un
ir deklarējuši dzīvesvietu pašvaldībai piederošajā dzīvokļa īpašumā „Sniedzes”-x, Grenctāle,
Brunava pag., Bauskas nov. 29.10.1992.;
rakstisks dzīvojamās telpas „Sniedzes”-x, Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov. īres
līgums ar U.M. nav noslēgts.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un dokumentus, pamatojoties uz
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īres līgums
slēdzams rakstiski,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav „atturas” nav, nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas „Sniedzes”-x, Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov. (dzīvojamās
telpas kopējā platība 48,2 m2), īres līgumu ar U.M., personas kods x, uz laiku līdz 2016.gada
29.februārim ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Brunavas pagasta pārvalde” vadītājai
B.Marčenkovai viena mēneša laikā noslēgt dzīvojamās telpas „Sniedzes”-x, Grenctāle,
Brunavas pag., Bauskas nov. īres līgumu ar U.M..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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 26.februārī

prot.Nr.3, 18.p.

Par dzīvojamās telpas Rīgas iela x, Bauskā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts M.O., dzīvesvieta: Rīgas iela x, Bauska, Bauskas nov.,
iesniegums ar lūgumu atjaunot dzīvojamās telpas Rīgas iela x, Bauska, Bauskas nov. īres līgumu,
kura termiņš beidzies 2014.gada 30.septembrī.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES
SERVISS” 15.01.2015.izziņa Nr.1.13/7 „Par īres dzīvokļa Rīgas ielā x, Bauskā maksājumiem”.
Izskatot M.O. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome
konstatēja:
M.O. īrē dzīvokli Rīgas ielā x, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas Rīgas ielā x,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2014.gada 30.septembrim;
dzīvojamās telpas Rīgas ielā x, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.apakšpunktā ietverta
īrnieka tiesība prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu;
īrniekam M.O. 2015.gada 15.janvārī nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja dzīvojamās
telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot
dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt
līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav „atturas” nav, nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas Rīgas iela x, Bauska, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar
M.O., personas kods x, līdz 2018.gada 31. janvārim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus ar M.O. 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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Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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prot.Nr.3, 19.p.

Par dzīvojamās telpas Rīgas iela x, Bauskā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts A.S., dzīvesvieta: Rīgas iela x, Bauska, Bauskas nov.,
iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas Rīgas iela x, Bauska, Bauskas nov. īres līgumu,
kura termiņš beidzies 2014.gada 31.decembrī.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES
SERVISS” 13.01.2015.izziņa Nr.1.13/7 „Par īres dzīvokļa Rīgas ielā x, Bauskā maksājumiem”.
Izskatot A.S. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
A.S. ar ģimeni īrē dzīvokli Rīgas ielā x, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas Rīgas
ielā x, Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2014.gada 31.decembrim;
dzīvojamās telpas Rīgas ielā x, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.apakšpunktā ietverta
īrnieka tiesība prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu;
īrniecei A.S.2015.gada 13.janvārī īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāds 2535,64 EUR. Īrniecei ir noslēgta vienošanās par parāda pakāpenisku
samaksu, kuru īrniece pilda regulāri.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums
ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav „atturas” nav, nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas Rīgas iela x, Bauska, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar A.S.,
personas kods x, līdz 2015.gada 31. decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena mēneša
laikā veikt grozījumus ar A.S. 08.03.2010. 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

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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prot.Nr.3, 20.p.

Par dzīvojamās telpas Kalēju ielā x, Bauskā, Bauskas novadā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 28.janvārī saņemts R.R., uzturēšanās vieta:
Draudzības iela x, Jauncode, Codes pag., Bauskas nov., iesniegums, kurā viņš lūdz izīrēt
pašvaldībai piederošo, brīvo dzīvojamo platību Kalēju ielā x, Bauskā, Bauskas nov.
Ar Bauskas novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2014.gada
8. jūlija lēmumu „Par R.R. reģistrēšanu palīdzības saņemšanas reģistrā” minētā persona reģistrēta
palīdzības saņemšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās telpas izīrēšana” pirmās
kārtas grupā, kā bērns bārenis, kurš audzināts bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē un kuram pēc
tam, kad beigusies viņa uzturēšanās minētajā iestādē, nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā
iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā.
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS” speciālisti
2015.gada 5.janvārī sagatavojuši atzinumu „Par brīvo dzīvojamo platību”, atzīstot dzīvojamo telpu
Kalēju ielā x, Bauskā, Bauskas nov. par dzīvošanai derīgu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu, kas nosaka,
ka šajā likumā noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai un tās nav
pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām, minētā likuma
14.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības
un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, pēc tam, kad
beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa,
vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņam nav iespējams likumā noteiktajā
kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā, ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām
kārtām; likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz
noteiktu laiku, Bauskas novada domes 27.05.2010. saistošo noteikumu Nr.13 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.punktu, ka pašvaldība sniedz palīdzību pirmām kārtām
personām, kuras minētas likuma 14.pantā un saistošo noteikumu 3.punktā, 10.punktu, ka
reģistrācijas grupu ietvaros dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģistrācijas secībā un ievērojot
Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 10.02.2015. sēdes lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa Kalēju ielā x, Bauskā, Bauskas nov. nav privatizējama,
pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt R.R., personas kods x, ģimenē 1 persona, dzīvojamo telpu Kalēju ielā x, Bauskā,
Bauskas nov., kopējā platība 29,9 m2.
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2016.gada 29.februārim ar tiesībām prasīt
līguma pagarināšanu.

4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena mēneša
laikā ar R.R.noslēgt dzīvojamās telpas Kalēju ielā x, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu.
5. Izslēgt R.R. no palīdzības saņemšanas reģistra.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgava LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.3, 21.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Mazmunču lauks”, Codes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 22.janvārī saņemts SIA „Lielmežotne” iesniegums
(reģistrēts ar Nr.9-1/231), kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
„Mazmunču lauks”, Codes pagastā.
Izskatot SIA „Lielmežotne” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais
īpašums „Mazmunču lauks”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 004 0627, sastāv no
zemes vienības 0,56 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0422 un pieder Bauskas novada
pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.100000534993.
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.
SIA „Lielmežotne” nekustamā īpašuma „Bibuļi”, kadastra Nr.4052 004 0698, zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0169 un nekustamā īpašuma „Mežeļi”, kadastra Nr.4052 004
0031, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0031 piegul pašvaldības īpašumam
„Mazmunču lauks”.
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 un 37.panta pirmās daļas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav „atturas” nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Mazmunču lauks”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 004 0627,
kas sastāv no zemes vienības 0,56 ha platībā, kadastra apzīmējums 4072 004 0422.
2. 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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prot.Nr.3, 22.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu x
Brunavas pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 9.februārī saņemts M.P. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.169), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienību 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu x.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka saskaņā ar Bauskas novada
domes 2014.gada 27.novembra lēmumu „Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu x Brunavas
pagastā sadalīšanu, piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu, nosaukuma
piešķiršanu” zemes vienība 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu x ir piekrītoša pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2015.gada 10.februāra līdz 2015.gada 23.februārim tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā,
Brunavas pagasta pārvaldē un publicēta Bauskas novada domes mājaslapas sadaļā „Noma”. Citas
personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav „atturas” nav, nolemj:
1. Iznomāt M.P., personas kods x, dzīvesvietas adrese: „x”, Brunavas pag., Bauskas nov., LV3907, zemes vienību 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu x saskaņā ar grafisko pielikumu
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.03.2015. līdz 31.10.2019.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar M.P. 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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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 26.februārī

prot.Nr.3, 23.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu x
Brunavas pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 9.februārī saņemts M.P. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.169), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienību 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu x.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka saskaņā ar Bauskas novada
domes 2014.gada 26.jūnija lēmumu „Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu x un x Brunavas
pagastā sadalīšanu, piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu, nosaukuma
piešķiršanu” zemes vienība 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu x ir piekrītoša pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2015.gada 10.februāra līdz 2015.gada 23.februārim tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā,
Brunavas pagasta pārvaldē un publicēta Bauskas novada domes mājaslapas sadaļā „Noma”. Citas
personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Zemes vienība 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu x ir nemeliorēta, mitra un aizaugusi
ar krūmiem, līdz ar to nevar izmantot intensīvai lauksaimnieciskajai ražošanai.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav „atturas” nav, nolemj:
1. Iznomāt M.P., personas kods x, dzīvesvietas adrese: „x”, Brunavas pag., Bauskas nov., LV3907, zemes vienību 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu x saskaņā ar grafisko pielikumu
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.03.2015. līdz 31.10.2019.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar M.P. 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

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 26.februārī

prot.Nr.3, 24.p.

Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4046 008 0185 Brunavas pagastā
Nekustams īpašums „Jāņsētas 1”, kas atrodas Bauskas novada Brunavas pagastā, kadastra
Nr.4046 008 0185, sastāv no zemes vienības 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0185.
Nekustams īpašums zemesgrāmatā nav reģistrēts.
Saskaņā ar Brunavas pagasta padomes 2009.gada 26.janvāra lēmumu „Par LZIR
iekļautajām NĪVKIS reģistrētām lietošanā esošajā, zemes vienībām, kurām nav veikta
priekšapmaksa vai kadastrālā uzmērīšana” zemes vienība 1.9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4046 008 0185 ir piekrītoša pašvaldībai.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabals lauku apvidos ir zemesgabals, kurš ir mazāks par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ceļam.
Zemes vienība 1.9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0185 atbilst starpgabala
statusam, jo zemes vienībai nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam.
Pamatojoties uz 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.
Ievērojot iepriekšminēto 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,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav „atturas” nav, nolemj:
Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Jāņsētas 1”, kadastra Nr. 4046 008 0185, zemes vienība 1,9
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 008 0185 ir starpgabals.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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prot.Nr.3, 25.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu x daļas Ceraukstes pagastā
iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 9.februārī saņemts I.C. zemnieku saimniecības „x”
iesniegums (reģistrēts ar Nr.402), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
x daļu 2,6 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Saskaņā ar Bauskas rajona Ceraukstes pagasta padomes 2008.gada 16.septembra lēmumu
„Par lauku apvidus zemes piekritību” zemes vienība 11,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu x ir
piekrītoša pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2015.gada 10.februāra līdz 2015.gada 23.februārim tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā,
Ceraukstes pagasta pārvaldē un publicēta Bauskas novada domes mājaslapas sadaļā „Noma”. Citas
personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav „atturas” nav, nolemj:
1. Iznomāt I.C. zemnieku saimniecībai „x”, reģistrācijas Nr.43601013120, juridiskā adrese: „x”,
Rundāles pag., Bauskas nov., LV-3921, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu x daļu 2,6 ha
platībā saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.03.2015. līdz 31.10.2019.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar I.C. zemnieku saimniecību „x” 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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Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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prot.Nr.3, 26.p.

Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4050 005 0184 Ceraukstes pagastā
Nekustams īpašums „Efeju lauks”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagastā,
kadastra Nr.4050 005 0186, sastāv no zemes vienības 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050
005 0184.
Nekustams īpašums zemesgrāmatā nav reģistrēts.
Saskaņā ar Ceraukstes pagasta padomes 2008.gada 16.septembra lēmumu „Par zemes
piekritību” zemes vienība 4,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 005 0134 ir piekrītoša
pašvaldībai.
Ar Bauskas novada administrācijas 2014.gada 13.novembra lēmumu „Par zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0134 Ceraukstes pagastā sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu” no zemes vienības 4,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4050 005 0134 atdalīta zemes vienība 0,4 ha platībā un nekustamam īpašumam, kas
sastāv no atdalītās zemes vienības 0,4 ha platībā, piešķirts nosaukums „Efeju lauks”.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
starpgabals lauku apvidos ir zemesgabals, kurš ir mazāks par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ceļam.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11. „Bauskas
novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” minimālā platība lauksaimniecības zemēm noteikta 1,0 ha.
Zemes vienība 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0184 atbilst starpgabala
statusam, jo zemes vienības platība ir mazāka par 1,0 ha.
Pamatojoties uz 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.
Ievērojot iepriekšminēto 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,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav „atturas” nav, nolemj:
Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Efeju lauks”, kadastra Nr. 4050 005 0184, zemes vienība
0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0184 ir starpgabals.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
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prot.Nr.3, 27.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 017 0052
Īslīces pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 21.janvārī saņemts SIA „PS Līdums” iesniegums
(reģistrēts ar Nr.204), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienību 3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4068 017 0052.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka saskaņā ar Īslīces pagasta
padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu „Par zemes piekritību” zemes vienība 3,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4068 017 0052 ir piekrītoša pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2015.gada 23.janvāra līdz 2015.gada 6.februārim tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā,
Īslīces pagasta pārvaldē un publicēta Bauskas novada domes mājaslapas sadaļā „Noma”. Citas
personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Zemes vienības 3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 017 0052 vidū atrodas
nekustamā īpašuma „Lībiešu kapsēta”, kadastra Nr.4068 017 0063, zemes vienība 0,67 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4068 017 0063 un zemes vienību šķērso piebraucamais uz Lībiešu
kapsētu, kā arī zemes vienība robežojas ar Plānītes upi, kura pavasarī pārplūst, līdz ar to tiek
sarežģīta zemes vienības konfigurācija un apstrādāšana.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav „atturas” nav, nolemj:
1. Iznomāt SIA „PS Līdums”, reģistrācijas Nr.43603013110, juridiskā adrese: „Veģi”, Īslīces pag.,
Bauskas nov., LV-3914, zemes vienību 3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 017 0052
saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.03.2015. līdz 31.10.2019.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar SIA „PS Līdums” 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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prot.Nr.3, 28.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”,
Īslīces pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 9.februārī saņemts E.K. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „X”, Īslīces pagastā.
Izskatot E.K. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „X”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagastā, kadastra Nr.x, pieder
Bauskas novada pašvaldībai, saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Īslīces
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0053 3681;
nekustams īpašums „X”, kadastra Nr.x, sastāv no zemes vienības 0,54 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu x.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemes īpašnieks, ja
viņš vēlas iegūt īpašumā zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei.
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 29.decembra lēmumu „Par zemes vienības „x” ar
kadastra apzīmējumu x Īslīces pagastā piekritību un nosaukuma piešķiršanu” noteikts, ka zemes
vienība 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu x ir starpgabals.
Pēc kadastrālās uzmērīšanas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu x platība ir 0,54 ha.
E.K. nekustamā īpašuma „x”, kadastra Nr.x, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4068
007 0029 robežojas ar pašvaldības īpašumu „X”.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav „atturas” nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „X”, Īslīces
pag., Bauskas nov., kadastra Nr.x, kas sastāv no zemes vienības 0,54 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”, Īslīces pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 26.janvārī saņemts L.P. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „X”, Īslīces pagastā.
Izskatot L.P. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Nekustams īpašums „X”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagastā, kadastra Nr.4068
009 0101, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu
nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0053 3679.
Nekustams īpašums „X”, kadastra Nr.x, sastāv no zemes vienības 0,6957 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu x.
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 vēlās iegūt īpašumā zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei.
Ar Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra lēmumu „Par starpgabala statusa
piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu x Īslīces pagastā un nosaukuma maiņu”
noteikts, ka zemes vienība 0,59 ha platībā ar kadastra apzīmējumu x ir starpgabals.
Ar Bauskas novada administrācijas 2014.gada 27.marta lēmumu „Par platības precizēšanu
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu x” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu x precizēta
platība no 0,59 ha uz 0,6957 ha.
L.P. nekustamā īpašuma „x”, kadastra Nr.x, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem x
un xrobežojas ar pašvaldības īpašumu „X”.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav „atturas” nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „X”, Īslīces
pag., Bauskas nov., kadastra Nr.x, kas sastāv no zemes vienības 0,6957 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

R.Ābelnieks
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Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4068 010 0055 Īslīces pagastā un nosaukuma piešķiršanu
Nekustams īpašums, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagastā, kadastra Nr.4068 010
0055, sastāv no zemes vienības 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0055.
Nekustams īpašums zemesgrāmatā nav reģistrēts.
Saskaņā ar Īslīces pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu „Par zemes
piekritību” zemes vienība 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0045 ir piekrītoša
pašvaldībai.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam, zemes
starpgabals lauku apvidos ir zemesgabals, kurš ir mazāks par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ceļam.
Zemes vienība 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0055 atbilst zemes
starpgabala statusam, jo nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav „atturas” nav, nolemj:
1. Nekustamam īpašumam, kadastra Nr.4068 010 0055, kas sastāv no zemes vienības 1,3 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0055, piešķirt nosaukumu „Rāmavu lauks”.
2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Rāmavu lauks”, kadastra Nr. 4068 010 0055, zemes vienība
1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0055 ir starpgabals.
Domes priekšsēdētājs
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Par Bauskas novada domes 2012.gada 25.septembra lēmuma „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanos A.M. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
x Īslīces pagastā” atcelšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 26.jūnijā saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales
reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija iesniegums Nr.2-04-Z/2788 (reģistrēts
ar Nr.1548) un tam pievienotais saraksts ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Atbilstoši šim sarakstam Bauskas novada dome 2012.gada 25.septembrī pieņēma lēmumu
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos A.M. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu x Īslīces
pagastā”, kurā noteikts, ka A.M. izbeigušās zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma
„Parka iela x”, Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr.x, zemes vienību 0,044 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu x.
A.M. 2003.gada 4.jūnijā noslēdzis zemes izpirkuma līgumu Nr.39/P-316 ar VAS „Latvijas
Hipotēku un zemes banka” par zemesgabalu „Parka iela x” 0,044 ha platībā, kadastra Nr.x.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties Administratīvā procesa likuma 85.panta pirmo
daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav „atturas” nav, nolemj:
Atcelt Bauskas novada domes 2012.gada 25.septembra lēmuma „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanos A.M. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu x Īslīces pagastā”.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs
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Par Bauskas novada domes 2012.gada 25.septembra lēmuma „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanos A.K. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
x Īslīces pagastā” atcelšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2012.gada 26.jūnijā saņemts Valsts zemes dienesta Zemgales
reģionālās nodaļas (turpmāk – VZD) 2012.gada 26.jūnija iesniegums Nr.2-04-Z/2788 (reģistrēts
ar Nr.1548) un tam pievienotais saraksts ar zemes vienībām, par kurām līdz 2011.gada
30.decembrim ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk –
Hipotēku banka) nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi.
Atbilstoši šim sarakstam Bauskas novada dome 2012.gada 25.septembrī pieņēma lēmumu
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos A.K. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu x Īslīces
pagastā”, kurā noteikts, ka A.K. izbeigušās zemes lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „x”,
Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4068 003 0007, zemes vienību 0,042 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu x.
A.K. 2002.gada 11.jūlijā noslēdzis zemes izpirkuma līgumu Nr.1/34004 ar VAS „Latvijas
Hipotēku un zemes banka” par zemesgabalu „x” 0,042 ha platībā, kadastra Nr.4068 003 0007.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties Administratīvā procesa likuma 85.panta pirmo
daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav „atturas” nav, nolemj:
Atcelt Bauskas novada domes 2012.gada 25.septembra lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanos A.K. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu x Īslīces pagastā”
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par projekta „Kā sauc, tā atsaucas!” iesniegšanu
Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestāde „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”
ir sagatavojusi projekta pieteikumu „Kā sauc, tā atsaucas”, lai veicinātu Bauskas novada jauniešu
uzņēmību, līdzdalību pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs un piederības apziņu, kas stiprinātu
jauniešu lojalitāti, pienākumu apziņu, veselīgu dzīvesveidu un darba tikumu.
Projektu plānots iesniegt atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības
nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem
popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīvesveidu” Jaunatnes politikas valsts programmas
2015.gadam 1.3.apakšsadaļā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar
mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un
aktīvu dzīvesveidu”. Konkursa organizētāja ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
(turpmāk – Aģentūra).
Atklāta konkursa mērķis ir izvēlēties projekta iesniedzējus, kas īstenos projektus ar mērķi
stiprināt un veicināt jauniešu uzņēmību, lai vairāk jauniešu iesaistītos pilsoniskās sabiedrības
aktivitātēs, uzņēmējdarbībā, kā arī veicināt jauniešu piederīguma apziņu, kas stiprinās viņu
lojalitāti, pienākuma apziņu, veselīgu dzīvesveidu, darba tikumu, un tādu neformālo mācīšanās
aktivitāšu realizēšana, kas pilnveidotu jauniešu personību un attīstību, sekmējot tādu zināšanu un
prasmju apguvi, kas pilnveidotu jaunieša vispusīgu attīstību garīgi, intelektuāli un emocionāli.
Projekta „Kā sauc, tā atsaucas!” plānotās darbības – jauniešu forums, orientēšanās skrējiens
pilsētvidē, simulācijas spēle „Jauniešu dome”, āra dzīves skola, neformālās izglītības seminārs
„Brīvprātīgais darbs” un „Projektu darbnīca”, jauniešu dienas aktivitātes 8 (astoņos) novada
pagastu centros un noslēguma pasākums Bauskā.
Projekta kopējās paredzamās izmaksas 4000 euro, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis
(turpmāk – PVN), paredzot iespēju saņemt avansa maksājumu līdz 80 % apmērā no projektam
piešķirtā finansējuma.
Atklāta projektu konkursa „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar
mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un
aktīvu dzīvesveidu” nolikums 2015.gadam nosaka, ka projektu finansē no valsts budžeta
līdzekļiem (Aģentūras budžeta apakšprogramma 21.00.00 „Jaunatnes politikas programma
2015.gadam”). Vienam projektam pieejamais maksimālais finansējuma apmērs no valsts budžeta
līdzekļiem ir 4000 euro.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un Jaunatnes
likuma 12.panta trešo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, A.Jātnieks, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (S.Jirgensone), nolemj:

1. Atbalstīt Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu
centrs” sagatavoto projekta pieteikumu „Kā sauc, tā atsaucas!” un uzdot Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” iesniegt to līdz 2015.gada 27.februārim
Aģentūras izsludinātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai
pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot
līdzdalību un aktīvu dzīvesveidu”.
2. Apstiprināt projekta kopējās plānotās izmaksas 4000 EUR (četri tūkstoši euro) aktivitāšu
īstenošanai.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības priekšfinansējumu
no Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta līdzekļiem. Par projekta vadītāju noteikt
Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”
direktoru.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs
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Par sporta halles projekta publiskās apspriešanas rīkošanu
SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI” ir izstrādājusi un iesniegusi Bauskas novada
pašvaldībā tehnisko projektu „Administratīvā korpusa – sporta spēļu halles rekonstrukcija
Pilskalna ielā 26, Bauskā, Bauskas novadā”.
No tehniskā projekta dokumentācijas redzams, ka sporta halles būvniecības realizācija
saistīta ar pašvaldības finanšu līdzekļu vairāk kā 500 000 EUR, turklāt tās būvniecība paredzēta
publiskā lietošanā esošā teritorijā un sporta halle ir sabiedrībai nozīmīga būve.
Nolūkā nodrošināt sabiedrības līdzdalību šā svarīgā jautājuma izlemšanā un lai noskaidrotu
Bauskas novada iedzīvotāju viedokli par sporta halles būvniecības nepieciešamību un lietderību,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.¹panta pirmo daļu, 61.²pantu, vadoties no Bauskas
novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.32 „Bauskas novada domes
pašvaldības nolikums” 106.3, 106.4 un 106.6.apakšpunktiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (A.Kursīte, A.Novickis), nolemj:
1. Rīkot publisko apspriešanu par sporta halles būvniecību Pilskalna ielā 26, Bauskā atbilstoši
SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI” izstrādātajam tehniskajam projektam.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu laika periodā no 2015.gada 2.marta līdz 2015.gada
23.martam.
3. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļai
sadarbībā ar citām struktūrvienībām izstrādāt sporta halles projekta publiskās apspriešanas lapas
formu.
4. Noteikt, ka ar sporta halles tehniskā projekta dokumentāciju publiskās apspriešanas laikā
var iepazīties Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā, Uzvaras ielā 4, Bauskā, (tālr.
informācijai 639 22852) pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00,
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00,
piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00), kā arī Bauskas novada
pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv.
5. Publiskās apspriešanas sanāksmi organizēt 2015.gada 19.martā plkst.18.00 Bauskas novada
pašvaldības administratīvās ēkas 2.stāva zālē, Uzvaras ielā 1, Bauskā.
6. Publicēt paziņojumu par sporta halles projekta publisko apspriešanu Bauskas novada
pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”, laikrakstā „Bauskas Dzīve”, ievietot informāciju
pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv, izvietot paziņojumus Bauskas novada pašvaldības iestāžu
un kapitālsabiedrību telpās, kā arī uz afišu stabiem un stendiem.
7. Uzdot lēmuma izpildi nodrošināt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
8. Uzdot lēmuma izpildes kontroli veikt Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

