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 29.janvārī

prot.Nr.2, 2.p.

Par Izglītības nodaļas vadītāja amata kandidāta saskaņošanu
Noklausoties pretendentu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Bauskas novada domes
priekšsēdētāja Raita Ābelnieka ziņojumu par konkursa rezultātiem uz Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaļas vadītāja amatu,
pamatojoties uz Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.32
„Bauskas novada pašvaldības nolikums” 24.2.apakšpunktu, kas nosaka to, ka konkursa kārtībā
izraudzīto administrācijas struktūrvienības vadītāju pieņemšana darbā iepriekš saskaņojama ar
domi,
Dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, M.Ķikure, J.Landorfs), „pret” nav, „atturas” 6
(V.Grigorjeva, U.Kolužs, A.Kursīte, I.Nagņibeda, J.Rumba, R.Žabovs), nebalso 1
(A.Novickis), nolemj:
Saskaņot Māras Bauvares (deklarētā dzīvesvieta: X) kandidatūru Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaļas vadītājas amatam.
Domes priekšsēdētājs
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Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Ā.Gailei
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 9.janvārī saņemts Ārijas Gailes iesniegums, kurā
izteikts lūgums piešķirt ikmēneša pabalstu saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes
deputāta statusa likuma 15.1pantu. Iesniegumam pievienota Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras Jelgavas reģionālās nodaļas 2015.gada 8.janvāra izziņa Nr.15/44449 „Par pakalpojuma
apmēru no 01.01.2015.” un Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta 2015.gada 15.janvāra
izziņa Nr.8.36-12/202 „Par informācijas sniegšanu”.
Izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
Ārija Gaile ir bijusi Bauskas pilsētas domes priekšsēdētāja nepārtraukti no 2001.gada līdz
2009.gadam, tātad divus sasaukumus vienā pašvaldībā. Ārija Gaile saņem valsts vecuma pensiju
610,85 euro (seši simti desmit euro un 85 centi) un piemaksu pie vecuma pensijas 34,86 euro
(trīsdesmit četri euro un 86 centi), kopā 645,71 euro (seši simti četrdesmit pieci euro un 71 cents).
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma (turpmāk - Likums)
15.1panta pirmā daļa paredz, ka tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu
apmērā ir personai, kura pēc 1990.gada 4.maija bijusi pilsētas domes, vēlētas rajona padomes,
novada domes vai pagasta padomes priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā pašvaldībā. Likuma
15.1panta otrā daļa noteic, ka pabalstu pašvaldība piešķir, pamatojoties uz attiecīgās personas
iesniegumu, ja persona atbilst šajā daļā minētajiem kritērijiem. Viens no kritērijiem ir, ka persona
sasniegusi vecumu, kurā personai saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām” ir tiesības uz vecuma
pensiju. Likuma 15.1panta trešajā daļā noteikts, ka gadījumā, ja personai vienlaikus ir tiesības uz
šajā pantā noteikto pabalstu un invaliditātes pensiju, vecuma pensiju vai atlīdzību par darbspēju
zaudējumu, tad izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru. Likuma
15.1panta septītā daļa paredz, ka pabalstu finansē no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kurā
persona ieņēmusi šā panta pirmajā daļā minētos amatus, vai tā pašvaldība, kas ir attiecīgās
pašvaldības saistību un tiesību pārņēmēja. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likumu Bauskas novada pašvaldība ir Bauskas pilsētas pašvaldības saistību un tiesību pārņēmēja.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu un Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1panta
pirmās daļas 1.punktu, otrās daļas 1.punktu, trešo daļu, sesto daļu, septīto daļu,
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, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (D.Jātniece), nolemj:
1. Piešķirt Ārijai Gailei, personas kods X, ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā,
izmaksājot to pabalsta daļu, kas pārsniedz valsts vecuma pensijas apmēru.
2. Noteikt, ka pabalsta izmaksa uzsākama, sākot ar 2015.gada 1.janvāri.
3. Uzdot lēmuma izpildi un kontroli nodrošināt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos
noteikumos Nr.17 „Par svētku pabalstiem Bauskas novadā”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada
25.augusta saistošajos noteikumos Nr.17 „Par svētku pabalstiem Bauskas novadā” saskaņā ar
pielikumu.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai
nosūtīt saistošos noteikumus Nr.1 „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 25.augusta
saistošajos noteikumos Nr.17 „Par svētku pabalstiem Bauskas novadā” triju darba dienu laikā
pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā:
1. Saistošie noteikumi Nr.1 „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 25.augusta
saistošajos noteikumos Nr.17 „Par svētku pabalstiem Bauskas novadā” uz 1 lp.
2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp.
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APSTIPRINĀTI
ar Bauskas novada domes
2015.gada 29.janvāra lēmumu
(prot.Nr.2, 4.p.)

Bauskas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošie noteikumi Nr.1
„Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos
noteikumos Nr.17 „Par svētku pabalstiem Bauskas novadā”
Bauskā
2015.gada 29.janvārī
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
2.

Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.17 „Par
svētku pabalstiem Bauskas novadā” šādus grozījumus:
izteikt 12.punktu šādā redakcijā:
„12. Pabalsts nozīmīgas dzīves jubilejā tiek izmaksāts personām, kuras sasniegušas 90, 95,
100 un vairāk gadu vecumu un ģimenēm 50, 60 un 70 gadu laulību jubilejā, kuru deklarētā
dzīvesvieta ir Bauskas novadā.”
izteikt 14.punktu šādā redakcijā:
„14. Pabalstu ģimenei, nepieprasot personas iesniegumu, piešķir:
14.1. 50 gadu laulības jubilejā – 100 euro;
14.2. 60 gadu laulības jubilejā – 120 euro;
14.3. 70 gadu laulības jubilejā – 140 euro.”
izteikt 15.punktu šādā redakcijā:
„15. Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā piešķir, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra
sniegtajām ziņām vai arī pašas ģimenes, vai viņu ģimenes locekļu sniegtajām ziņām.”
svītrot 16.punktā vārdus „vai natūrā”;
aizstāt 19.punktā skaitļus un vārdu „10.un 14” ar skaitli „11”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Bauskas
Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1
„Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.17
„Par svētku pabalstiem Bauskas novadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības
Grozījumi paredzēti, lai ne tikai izrādītu cieņu un godu
pamatojums
personām, kuras nodzīvojušas laulībā 50 un vairāk gadus, bet
uzsvērtu ģimeni kā vērtību sabiedrībā, uzsverot, ka kopā
nodzīvots garš mūžs ir apbalvojams ar naudas pabalstu, ne
tikai ar simbolisku dāvanu.
2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Pabalsts natūrā ģimenēm, kuras nodzīvojušas laulībā 50 un
vairāk gadus, tiek aizstāts ar naudas pabalstu.
Pabalstu ģimenei, nepieprasot personas iesniegumu, piešķir:
50 gadu laulības jubilejā – 100 euro;
60 gadu laulības jubilejā – 120 euro;
70 gadu laulības jubilejā – 140 euro.
Pabalsta saņemšanas kārtība netiek mainīta.
2015.gadā pabalsts plānots 29 ģimenēm 100 euro apmērā un
1 ģimenei 120 euro apmērā, kas kopā budžetā ir 3020 euro

Nav ietekmes
Informāciju par saistošo noteikumu piemērošanu var
saņemt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada administrācija” Dzimtsarakstu nodaļā.
Konsultācijas nav notikušas

R.Ābelnieks

Latvijas Republika
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APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2011.gada 25.augustā
(prot.Nr.15, 15.§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2011.gada 25.augustā

Nr.17

Par svētku pabalstiem Bauskas novadā
(Grozījumi 29.08.2013., 28.11.2013.; 29.01.2015.; precizējumi 15.10.2013.; 19.12.2013.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Bauskas novada pašvaldības svētku
pabalstus (turpmāk – Pabalsts), to personu loku, kurām ir tiesības saņemt minētos
pabalstus, šo pabalstu apmēru un piešķiršanas kārtību.
Pabalstus piešķir ģimenēm un personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Bauskas
novada administratīvajā teritorijā.
Pabalstus, neizvērtējot ģimenes vai personas ienākumus, piešķir un izmaksā apstiprinātā
gada budžeta ietvaros.

1.

2.
3.

II. Pabalstu veidi
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Pabalstu personai vai ģimenei piešķir:
par godu kārtējai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai;
sakarā ar bērna piedzimšanu;
nozīmīgās dzīves jubilejās.

III. Svētku pabalsts par godu kārtējai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai
5.

6.
7.

Svētku pabalsts par godu kārtējai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai tiek
piešķirts ar mērķi sniegt atbalstu Bauskas novadā deklarētajām politiski represētajām
personām.
Pabalsta apmērs vienai personai ir 45 euro. (Grozīts ar 28.11.2013.saistošajiem
noteikumiem Nr.31.)
Pabalsts tiek piešķirts reizi kalendārajā gadā no 1.novembra līdz 30.novembrim bez
personas iesnieguma politiski represētajām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu
Bauskas novadā līdz kārtējā gada 31.oktobrim.

8.

Svētku pabalsts par godu kārtējai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai tiek
izmaksāts attiecīgajā Bauskas novada pagasta pārvaldē, bet pilsētā deklarētajām personām
– Bauskas novada administrācijā, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām un
personas uzrādīto politiski represētās personas statusa un personu apliecinoša dokumentu
pamata.
IV. Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu.
(26.08.2013. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārvalstniekiem,
kuriem piešķirts personas kods un vismaz vienam no bērna vecākiem pamata dzīvesvieta
Bauskas novada administratīvajā teritorijā ir deklarēta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus
pirms bērna piedzimšanas, pie nosacījuma, ka bērna pamata dzīvesvieta no dzimšanas
reģistrācijas brīža ir deklarēta Bauskas novada administratīvajā teritorijā:
9.1. pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem, personai, kura adoptējusi bērnu vai personai,
kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni, ja pabalsts ģimenei sakarā ar bērna
piedzimšanu nav saņemts citā pašvaldībā;
9.2. pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir: (Grozīts ar 28.11.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.31.)
9.2.1. 145 euro, ja dzimis viens bērns;
9.2.2. 285 euro, ja dzimuši dvīņi;
9.2.3. 1425 euro, ja dzimuši trīņi;
9.3. lai saņemtu pabalstu bērna vecāks (persona) iesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādē
„Bauskas novada Sociālais dienests” iesniegumu pabalsta pieprasīšanai un uzrāda šādus
dokumentus:
9.3.1. jaundzimušā bērna dzimšanas apliecību;
9.3.2. vecāka (personas) pasi;
9.3.3. bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu, ja pabalstu pieprasa jaundzimušā
bērna aizbildnis;
9.4. pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas vai aizbildņa iecelšanas
dienas;
9.5. pabalstu vecākiem (personai) ieskaita norēķinu kontā ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc
pieprasījuma saņemšanas vai pēc vecāku norādes preču piegādātājam vai pakalpojuma
sniedzējam.
10. Lēmums par pabalsta:
10.1. piešķiršanu tiek pieņemts, pārbaudot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas
par jaundzimušo un viņa vecākiem (personu);
10.2. atteikumu piešķirt tiek pieņemts, ja bērns pēc dzimšanas nav nodzīvojis ilgāk par
7 diennaktīm, kā arī gadījumos, ja bērns ir ievietots ārpusģimenes aprūpes iestādē.
11. Pabalsts natūrā (piemiņas suvenīra veidā), nepārsniedzot 40 euro, bērna vecākam
(personai) sakarā ar bērna piedzimšanu tiek izsniegts pēc vecāka (personas) izvēles:
(Grozīts ar 28.11.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.31.)
11.1.
Dzimtsarakstu nodaļā dzimšanas reģistrācijas dienā;
11.2.
bērna pirmreizējās dzīvesvietas deklarēšanas brīdī attiecīgajā pagasta pārvaldē, bet
pilsētā deklarētajām personām - Bauskas novada administrācijā, ja bērna dzimšana
reģistrēta citas pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā;
11.3.
Dzimtsarakstu nodaļas svinīga pasākuma laikā pilsētas vai pagastu kultūras centrā
vienu reizi ceturksnī.
9.
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V. Pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās
Pabalsts nozīmīgas dzīves jubilejā tiek izmaksāts personām, kuras sasniegušas 90, 95, 100
un vairāk gadu vecumu un ģimenēm 50, 60 un 70 gadu laulību jubilejā, kuru deklarētā
dzīvesvieta ir Bauskas novadā. (Grozīts ar 29.02.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.27.)
13. Pabalstu, nepieprasot personas iesniegumu, piešķir: (Grozīts ar 28.11.2013.saistošajiem
noteikumiem Nr.31.)
13.1.
90 gadu jubilejā – 130 euro;
13.2.
95 gadu jubilejā – 140 euro;
13.3.
100 un vairāk gadu jubilejā – 145 euro.
14. Pabalstu ģimenei, nepieprasot personas iesniegumu, piešķir: (Grozīts ar
29.01.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
14.1. 50 gadu laulības jubilejā – 100 euro;
14.2. 60 gadu laulības jubilejā – 120 euro;
14.3. 70 gadu laulības jubilejā – 140 euro.
15. Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā piešķir, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra sniegtajām
ziņām vai arī pašas ģimenes, vai viņu ģimenes locekļu sniegtajām ziņām. (Grozīts ar
29.01.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
16. Pabalstu naudas izteiksmē nozīmīgās dzīves jubilejā izsniedz Bauskas novada domes
atbildīgā amatpersona, nogādājot to saņēmējam personīgi.
(Grozīts ar
29.01.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
12.

VI. Apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
17.

18.

Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” lēmumu var
apstrīdēt Bauskas novada domē (Uzvaras ielā 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901) viena
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Bauskas novada domes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007).
VII. Noslēguma jautājumi

19.

20.

21.
22.

Noteikumu 11.punktā pabalsta apmēru un veidu katru gadu ar lēmumu nosaka Bauskas
novada pašvaldības dome, ņemot vērā iepirkuma procedūras rezultātus un budžetā
paredzētos finanšu līdzekļus. (Grozīts ar 29.01.2015.saistošajime noteikumiem Nr.1.)
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” lēmumu var
apstrīdēt Bauskas novada domē (Uzvaras ielā 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901) viena
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas. (Grozīts ar 26.08.2013.saitošjaiem
noteikumiem Nr.13.)
Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas likuma „Par pašvaldībām”
45.panta noteiktajā kārtībā.
Noteikumu 9.2.apakšpunktā un 11.punktā pabalsta apmēru un veidu katru gadu ar lēmumu
nosaka Bauskas novada pašvaldības dome, ņemot vērā iepirkuma procedūras rezultātus un
budžetā paredzētos finanšu līdzekļus. (Grozīts ar 26.08.2013.saistošjaimiem noteikumiem
Nr.13.)
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2015.gada 29.janvārī

prot.Nr.2, 5.p.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Bauskas pils muzeja iekārtošanai
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 12.janvārī saņemts Bauskas pils muzeja iesniegums
„Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Bauskas pils kafejnīcas virtuves un viesu nama telpu
iekārtošanai”.
Bauskas pils jaunās daļas restaurācija ir pabeigta, tāpēc ir iespējams uzlabot tūristu
apkalpošanas kvalitāti, nodrošinot gan ēdināšanas, gan izmitināšanas pakalpojumus. Bauskas pils
kafejnīcas telpas paredzēts iznomāt klientiem viesību, banketu, jubileju u.c. pasākumu
organizēšanai tūrisma sezonā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Muzeju likuma
14.panta pirmās daļas 1.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” 3 (A.Jātnieks, A.Kursīte, A.Novickis), „atturas” 1 (S.Jirgensone), nolemj:
1. Atbalstīt Bauskas pils muzeja viesu nama sešu telpu un recepcijas iekārtošanu 15 043 euro
apmērā un Bauskas pils muzeja kafejnīcas iekārtošanu 7 990 euro apmērā.
2. Finansējumu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas pils muzejs” paredzēt Bauskas
novada pašvaldības 2015.gada budžetā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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
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Par finansējuma piešķiršanu 17.kantrimūzikas festivāla organizēšanai
2014.gada 20.janvārī Bauskas novada pašvaldībā ir saņemts SIA „Country mūzikas
aģentūra” valdes priekšsēdētāja Ulda Ozoliņa iesniegums par 2015.gada 17.starptautiskā
kantrimūzikas festivāla organizēšanu Bauskā, kurā izteikts lūgums atbalstīt 17.kantrimūzikas
festivālu 14 000 euro apmērā, lai segtu festivāla skaņu iekārtas - skatuves nomas un apsardzes
izdevumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, A.Feldmanis, D.Jātniece,
A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” 2
(A.Kursīte, A.Novickis), „atturas” 3 (R.Čakāne, V.Grigorjeva, S.Jirgensone), nolemj:
1. Atbalstīt 17.kantrimūzikas festivāla organizēšanu Bauskā 2015.gada 3. un 4.jūlijā.
2. Izstrādājot Bauskas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam, paredzēt Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Bauskas Kultūras centrs” finansējumu 14 000 EUR (četrpadsmit tūkstoši
euro) apmērā 17.starptautiskā kantrimūzikas festivāla organizēšanai (iepirkuma veikšanai
festivāla skaņu iekārtas - skatuves nomai un apsardzes pakalpojumu nodrošināšanai).
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
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Par aizņēmumu Bauskas Rātsnama vēsturiskā interjera izveidei
Lai pabeigtu Bauskas Rātsnama kā valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa (Valsts
aizsardzības Nr.6169) pilnīgu atjaunošanu un veicinātu nacionālas nozīmes kultūras pieminekļa
attīstību, nodrošinātu Bauskas kā Latvijas dienvidu vārtu starptautiski atzītu kultūrvēsturisko
vērtību, Bauskas Rātsnamu nepieciešams aprīkot ar vēsturiskiem interjera priekšmetiem atbilstoši
SIA „Intarsija” 2014.gadā izstrādātajam Bauskas Rātsnama interjera koncepcijas projektam.
Daļa Bauskas Rātsnama interjera koncepcijā paredzēto vēsturisko mēbeļu kopiju
izgatavošana tiek veikta 2014.gada 9.aprīlī starp Bauskas novada domi un SIA „Intarsija” noslēgtā
līguma Nr.BNA2013/050 „Vēsturisko mēbeļu kopiju izgatavošana un piegāde Bauskas
Rātsnamam” ietvaros, kur līguma summa, atsaucoties uz 2015.gada 14.janvārī noslēgto
vienošanos par līguma grozījumiem, ir 30 769,45 EUR ar pievienotās vērtības nodokli (trīsdesmit
tūkstoši septiņi simti sešdesmit deviņi euro, 45 centi). Atbilstoši 2014.gada 31.jūlija pieņemšanas
un nodošanas aktam veikta mēbeļu piegāde 1284,04 EUR apmērā. 2015.gada februārī paredzēts
veikt atlikušo mēbeļu piegādi, kā arī veikt norēķinus par kopējo summu 29 485 EUR (divdesmit
deviņi tūkstoši četri simti astoņdesmit pieci euro) ar pievienotās vērtības nodokli, kam
nepieciešams lūgt atkārtotu aizņēmumu Valsts kasē.
Lai veiktu Bauskas Rātsnama aprīkošanu atbilstoši izstrādātajam interjera koncepcijas
projektam pilnā apmērā un iegādātos vēsturiskos interjera priekšmetus atbilstoši projektā
iekļautajiem telpu vēsturiskajiem risinājumiem un stilistikai, 2015.gada janvārī tiks izsludināts
iepirkums Nr.BNA 2015/001 „Vēsturisko interjera priekšmetu izgatavošana, piegāde un
uzstādīšana Bauskas Rātsnamam”, par provizorisko līguma summu 160 000 EUR (viens simts
sešdesmit tūkstoši euro) ar pievienotās vērtības nodokli, kas paredz iegādāties 105 dažādus
interjera priekšmetus, t.sk. vēsturiskas mēbeles, apgaismes ķermeņus, gleznojumus, gobelēnu u.c.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam”
14.panta piekto daļu, kas pieļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa saistības investīciju veikšanai
valsts nozīmes arhitektūras pieminekļos, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 15.punktu, lai nodrošinātu
projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 3 (A.Jātnieks, A.Kursīte, A.Novickis), nolemj:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut
Bauskas Rātsnama vēsturiskā interjera izveidei ņemt aizņēmumu līdz 189 485 EUR (viens
simts astoņdesmit deviņi tūkstoši četri simti astoņdesmit pieci euro) Valsts kasē ar tās
noteikto aizņēmuma procentu likmi, paredzot aizņēmuma izņemšanas termiņu 2 gados 2015. un 2016.gadā.

2. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu – 10 (desmit) gadi, paredzot, ka aizņēmuma
pamatsummas atmaksa uzsākama 2017.gadā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par projekta „Vides nometne bērniem „Raibā tupelīšu nedēļa”” iesniegšanu
Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestāde „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”
ir sagatavojusi priekšlikumus projekta „Vides nometne bērniem „Raibā tupelīšu nedēļa””
pieteikuma izstrādei, lai veicinātu skolas vecuma bērnu 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 skolas vecuma bērniem” projektu konkursā.
Nometnes laikā bērni pētīs Mēmeles upes ūdens sastāvu, centīsies izprast mikroorganismu
būtību un kukaiņu nozīmi, pārvarēt bailes, darboties komandā, gatavos dažādas lietas no māla,
auduma, papīra, veidos kopīgus priekšnesumus. Iepriekšējos gados ir iegūta pozitīva pieredze tieši
šī vecumposma bērnu nometņu organizēšanā un nodarbību plānošanā.
Projektā paredzētās darbības – materiālu iegāde un vides nometnes organizēšana 60 skolas
vecuma bērniem. Projekta kopējās paredzamās izmaksas 6420 EUR, t.sk. pievienotās vērtības
nodoklis (turpmāk- PVN).
Aktivitātes „Vides izglītības nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem” 1.kārtas
konkursa nolikums 2015.gadam nosaka, ka projekta īstenošanai projekta iesniedzējam jānodrošina
līdzfinansējums ne mazāk kā 25 % 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, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” sagatavot un
līdz 2015.gada 30.janvārim iesniegt projekta „Vides nometne bērniem „Raibā tupelīšu
nedēļa”” iesniegumu Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 6420 EUR, t.sk. PVN. Fonda līdzfinansējums ir 67 %
no attiecināmajām izmaksām jeb 4301,40 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums
ir 1398,60 EUR un vecāku līdzfinansējums ir 720 EUR, kas kopā ir 33 % no attiecināmajām
izmaksām.
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 interešu izglītības iestādes „Bauskas
Bērnu un jauniešu centrs” direktoru.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par aizņēmumu projekta „Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras
uzlabošana un materiāli tehniskās bāzes modernizācija” īstenošanas
pabeigšanai
Lai veiktu izglītības iestāžu vienkāršotās renovācijas remontdarbus un atjaunotu
informācijas tehnoloģiju aprīkojumu 2014.gadā, tika veiktas 4 iepirkuma procedūras:
1) atklāts konkurss ID Nr. BNA 2014/023 „Remontdarbu veikšana Bauskas novada izglītības
iestādēs”; atklātā konkursa rezultātā tika noslēgti 17 līgumi par kopējo summu 549 734,93
EUR. Sakarā ar līguma termiņa pagarināšanu remontdarbiem Uzvaras un Īslīces vidusskolā
(darbu izpildes termiņš pagarināts līdz 2015.gada 15.jūnijam) remontdarbu samaksa nav veikta
pilnā apmērā;
2) iepirkums ID Nr.BNA 2014/026 „Ūdensvada nomaiņa un montāža Bauskas 2.vidusskolā”;
iepirkuma rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA „Būvtehnikas pakalpojumi” par summu
17 446,97 EUR (darbi pabeigti 2014.gadā);
3) iepirkums ID Nr.BNADM/2014/101 „Drukas iekārtas, 4 gab.”; EIS apstiprināts pasūtījums par
summu 7 781,62 EUR (preču iegāde veikta 2014.gadā);
4) zemsliekšņa iepirkums ID Nr.BNA/ZI/2014/021 „Projektora stiprinājumu piegāde Bauskas
novada administrācijai” par summu 339,42 EUR (preču iegāde veikta 2014.gadā).
Atbilstoši veiktajām iepirkuma procedūrām, lai nodrošinātu finansējumu remontdarbu
veikšanai un informācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegādei, 2014.gada 9.jūnijā Bauskas novada
dome pieņēma lēmumu „Par aizņēmumu Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras
uzlabošanai un materiāli tehniskās bāzes modernizācijai”. 2014.gada 22.jūlijā noslēgts aizņēmuma
līgums Nr. P-282/2014 par kopējo summu 572 815 EUR. 2014.gadā aizņēmums saņemts 496 997
EUR apmērā.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta
pirmo daļu, likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” 14.panta trešo daļu, kas pieļauj pašvaldībai
uzņemties ilgtermiņa saistības izglītības iestāžu, tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestāžu
investīciju projektiem, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2.punktu, 15.1.apakšpunktu, lai nodrošinātu
finansējumu 2015.gadā remontdarbu samaksai Īslīces vidusskolā (darbu izpildes termiņš tika
pagarināts līdz 2015.gada 15.jūnijam), Uzvaras vidusskolā (darbu izpildes termiņš tika pagarināts
līdz 2015.gada 15.jūnijam) un ieturētā atliktā maksājuma izmaksai pēc būvdarbu garantijas
nodrošinājuma iesniegšanas,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut 2015.gadā
ņemt aizņēmumu 73 287 EUR (septiņdesmit trīs tūkstoši divi simti astoņdesmit septiņi euro )
Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi Bauskas novada izglītības iestāžu
infrastruktūras uzlabošanai.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 3 (trīs) gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas atmaksa
uzsākama 2016.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada izglītības iestāžu izcenojumu apstiprināšanu pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem
Pamatojoties Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem” 2. un 20.2 punktu un ievērojot izglītības iestāžu iepriekšējā gada pēc
naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Noteikt pašvaldību savstarpējos norēķinos par Bauskas novada pašvaldības izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2015.gadā pielietojamos izcenojumus vienam
audzēknim mēnesī saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības
nodaļai sagatavot un organizēt līgumu noslēgšanu ar pašvaldībām, kuru teritorijās
dzīvojošie izglītojamie apmeklē Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes un
nodrošināt kontroli par līgumu izpildi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektora vietniecei I.Ruhockai.
Pielikumā: Bauskas novada izglītības iestāžu izcenojumi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no
01.01.2015. uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Pielikums
Bauskas novada izglītības iestāžu izcenojumi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no 01.01.2015
Izglītības iestāžu iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi (euro)
EKK

Rādītājs / koda nosaukums

1100 Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās
1200 apdrošināšanas obligātās iemaksas
2100 Komandējumi un dienesta braucieni
Iekšzemes komandējumi un dienesta
2110 braucieni
Ārvalstu mācību, darba un dienesta
2120 komandējumi, dienesta, darba braucieni
2200 Pakalpojumi
2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi
2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
Iestādes administratīvie izdevumi un ar
iestādes darbības nodrošināšanu saistītie
2230 izdevumi
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu
2240 kapitālo remontu)
2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
2260 Īre un noma
2270 Citi pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
2300 biroja preces un inventārs
2310 Biroja preces un inventārs
2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli
2322 Degviela
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces,
2340 medicīniskās ierīces
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
2350 materiāli
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē
2360 esošo personu uzturēšana
2363 Ēdināšanas izdevumi
2370 Mācību līdzekļi un materiāli
2390 Pārējās preces
2400 Izdevumi periodikas iegādei
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
6000 Sociālie pabalsti
5000 Pamatkapitāla veidošana
5233 Bibliotēku krājumi
Izdevumi kopā
Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba samaksai
un VSAOI
Izdevumi, kurus neiekļauj savstarpējos norēķinos (tai
skaitā EKK 1148, 1170, 2120, 2262, 2270, 2322, 2363,
2390, 2500, 6000, 5000)
Iestādes pamatbudžeta attiecināmie izdevumi
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
Audzēkņu skaits 01.01.2015
Izdevumi uz vienu audzēkni gadā (euro)
Izdevumi uz vienu audzēkni mēnesī (euro)

Bauskas
Valsts
Pirmsskolas
ģimnāzija un
Bauskas
izglītības
Bauskas
Bauskas
pilsētas
Mežgaļu
Griķu
Codes
Uzvaras
Mežotnes
Ozolaines
Vecsaules
Īslīces
iestāde
sākumskola 2.vidusskola pamatskola pamatskola pamatskola pamatskola vidusskola
pamatskola pamatskola pamatskola vidusskola
"Pasaulīte"
813 173
617 307
327 354
202 983
321 698
226 272
396 679
188 953
205 110
340 344
462 102
324 900

Pirmsskolas
izglītības
iestāde
"Zīlīte"
462 409

238 129
483

180 812
61

94 733
218

60 787
81

96 578
12

64 775
200

122 006
207

56 817
66

57 490
180

97 861
122

143 317
215

102 527
21

141 700
78

345

61

218

81

12

87

101

66

6

122

215

21

78

138
134 285
3 723

158 234
3 040

57 280
1 300

23 339
705

45 029
1 394

113
24 588
816

106
44 481
2 856

23 836
553

174
19 861
695

27 292
1 689

29 748
979

49 021
2 126

74 767
1 575

78 337

81 331

33 578

6 415

24 697

15 651

23 586

15 992

8 182

10 512

16 603

27 006

48 485

12 131

6 783

2 767

1 514

1 932

1 804

4 786

1 069

1 601

3 172

2 228

3 202

4 057

35 845
283
3 966

53 002
696
937
12 445

16 973
2 662

12 460
434
90
1 721

10 061
537
248
6 160

5 190
150
977

9 486
330
256
3 181

5 209
85
227
701

7 245
234
88
1 816

8 936
500
118
2 365

8 608
1 330

15 130
297
1 260

19 995
124
531

159 844
12 639
9 444
9 444

105 655
9 646
3 879
3 879

72 318
3 882
2 577
2 577

48 161
5 759
9 833
3 439

80 992
7 785
22 475
3 289

66 504
8 321
16 920
2 819

159 325
9 681
79 891
2 607

31 355
3 183
2 322
2 322

46 246
3 076
10 465
3 392

83 973
5 468
21 829
7 899

114 082
4 909
40 923
5 304

104 169
7 550
16 331
837

107 743
7 586
337
337

332

439

612

66

185

116

198

29

93

200

433

770

940

19 989

8 119

7 957

8 856

10 846

12 251

18 918

5 716

10 842

14 697

10 937

6 400

11 105

100 051
100 051
17 389

76 447
76 447
7 125

49 245
49 245
8 045

34 934
33 797
4 767

24 961
24 764
3 935

44 042
42 300
6 595

17 068
16 225
3 037

18 874
18 853
2 896

36 964
36 186
4 815

48 115
46 331
8 765

67 170
66 341
5 948

79 838
72 714
7 937

1 034
72
654 802
9 847
2 001 822

456
11 654
7 711
1 074 179

652
17 816
4 056
570 371

20 292
19 656
3 316
39
282
256
11 631
1 455
347 520

200
7
3 653
1 423
548 169

156
57
7 853
1 636
390 405

545
468
25 089
2 477
748 800

402
1 252
1 252
302 681

249
45 705
1 138
374 841

37
6 493
1 907
556 122

629
299
33 346
3 412
783 738

207
580 845

17
589
787 303

792 671

599 025

325 775

154 890

191 686

183 560

270 487

155 747

172 201

260 832

345 883

101 973

115 501

768 473

104 425

72 300

36 742

46 906

36 583

73 751

20 500

69 940

52 980

86 610

68 645

74 188

450 525
720
625,73
52,14

378 440
547
691,85
57,65

176 352
289
610,21
50,85

157 343
115
1 368,20
114,02

311 000
197
1 578,68
131,56

171 898
141
1 219,13
101,59

407 039
239
1 703,09
141,92

127 686
115
1 110,31
92,53

133 838
110
1 216,71
101,39

244 217
185
1 320,09
110,01

354 657
327
1 084,58
90,38

410 227
258
1 590,03
132,50

597 614
360
1 660,04
138,34

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 29.janvārī

prot.Nr.2, 11.p.

Par ēdināšanas nodrošināšanu Bauskas novada pašvaldības iestādēs
Ievērojot to, ka Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs un ilgstošas sociālās
aprūpes iestādē „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanā nav
vienotas pieejas, ņemot vērā pozitīvo pieredzi iestādēs, kurās ēdināšanas tiek nodrošināta
ārpakalpojuma veidā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.,
7.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu un 21.panta otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs un ilgstošas sociālās aprūpes iestādē „Vispārēja
tipa pansionāts „Derpele”” ēdināšanas pakalpojumus, sākot no 2015.gada 1.septembra,
nodrošināt, izmantojot ārpakalpojumu.
2. Uzdot iestādei „Bauskas novada administrācija” organizēt iepirkuma procedūru komersanta
(-u) izvēlei ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai.
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 29.janvārī

prot.Nr.2, 12.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības speciālās izglītības iestādes
„Pamūšas speciālā internātpamatskola” nolikumā
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības speciālās izglītības iestādes „Pamūšas speciālā
internātpamatskola” direktores Aelitas Naumanes 2015.gada 8.janvāra iesniegumā Nr.1-12/01
izteikto lūgumu par speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās
traucējumiem ieviešanu izglītības iestādē un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības speciālās izglītības iestādes „Pamūšas speciālā
internātpamatskola” nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 28.janvārī)
šādus grozījumus:
1. Papildināt 7.punktu ar 7.8.apakšpunktu:
„7.8. speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas
kods 21015611”.
2. Svītrot 12.1.apakšpunktā vārdus „un klases stundu”.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2010.gada 28.janvārī (prot. Nr.1, 27.§)

Bauskas novada pašvaldības speciālās izglītības iestādes

„Pamūšas speciālā internātpamatskola”
NOLIKUMS
(Grozījumi: 26.05.2011.; 30.06.2011.;11.04.2013.; 29.01.2015.)
Bauskā
2010.gada 28.janvārī

Nr.15
Izdots saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma 9.pantu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Pamūšas speciālā internātpamatskola” (tālāk tekstā – skola)
ir Bauskas novada domes (tālāk tekstā– dibinātājs) pārraudzībā esoša vispārējās speciālās
izglītības iestāde skolas izglītības programmu īstenošanai. (11.04.2013.grozījumu redakcijā.)
2. Skolas adrese ir: „Pamūšas skola”, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV- 3931. (11.04.2013.grozījumu
redakcijā.)
3. Skolai ir savs zīmogs, norēķinu konti kredītiestādēs. Skolai var būt sava simbolika.
(26.05.2011.grozījumu redakcijā.)
II. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi
4. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas
nodrošinātu valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.
5. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
6. Skolas uzdevumi:
6.1. īstenot speciālās izglītības programmas;
6.2. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
6.3. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus;
6.4. sadarboties ar izglītojamo (tālāk tekstā – skolēnu) vecākiem, lai nodrošinātu izglītības ieguvi
visiem skolēniem.
III. Īstenojamās izglītības programmas
7. Izglītojošo darbību skolā reglamentē izglītības programma. Skola īsteno:
7.1. Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības
traucējumiem (kods 01015611);
7.2. Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem (kods 01015811);
7.3. Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 01015911);
7.4. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
(kods 21015811);

7.5. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911);
7.6. Profesionālās pamatizglītības programmu ar profesionālo kvalifikāciju Mājkalpotājs (kods
2281401);
7.7. Profesionālās pamatizglītības programmu ar profesionālo kvalifikāciju Galdnieka palīgs
(kods 2254304);
7.8. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem,
programmas kods 21015611. (Papildināts ar 29.01.2015.grozījumiem.)
8. Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam izglītības ieguves valoda skolā ir valsts.
IV. Izglītības procesa organizācija
9. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu,
kā arī skolēnu brīvdienas nosaka Ministru kabinets.
10. Skolēnu uzņemšana skolā notiek Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.
11. Mācību darba pamatorganizācijas forma skolā ir mācību stunda, mācību nodarbība. Skolēnu
mācību slodzes sadalījums pa nedēļas dienām ir noteikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un
izglītības programmai skolas direktora apstiprinātajā stundu sarakstā, ar kuru pirms katra
semestra sākuma tiek iepazīstināti skolēni un pedagogi.
12. Stundu saraksts:
12.1. ietver izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plānā noteiktās mācību
stundas; (29.01.2015.grozījumu redakcijā.)
12.2. neietver izglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības, kas ir izglītības
programmas papildu daļa, kuru organizē, ievērojot brīvprātības principu;
12.3. ir pastāvīgs un izmaiņas tajā var izdarīt tikai skolas direktors, direktora vietnieks vai
skolas direktora norīkota persona.
13. Skolēnu interesēm atbilstošu papildizglītošanu (pulciņi, mākslinieciskā pašdarbība, valodu kursi
u.c. nodarbības ārpus izglītības programmas) par dibinātāja vai vecāku līdzekļiem īsteno pirms
vai pēc mācību stundām, ja skolā ir iesniegts skolēnu vecāku (aizbildņu) rakstisks iesniegums.
14. Mācību stundas, mācību nodarbības ilgums skolā ir 40 minūtes, izņemot 1.klasē - 30 minūtes.
15. Skolā nav pagarinātās dienas grupas, bet ir internāta pakalpojumi, kuru darbība noris saskaņā ar
skolas izstrādāto kārtību.
16. Skolēniem divas reizes gadā – semestra beigās un mācību gada beigās tiek izsniegtas Izglītības
un zinātnes ministrijas noteikta parauga liecības ar ierakstiem par skolēnu mācību
sasniegumiem.
17. Valsts izglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību īstenošanas
kvalitātes nodrošināšanai atsevišķu (vai vairāku radniecīgu) mācību priekšmetu pedagogi tiek
apvienoti metodiskās komisijās. Metodisko komisiju darbības virziens un kompetence noteikta
tās reglamentā.
V. Skolas vadība. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības
18. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba skolas dibinātājs.
19. Direktora atbildība noteikta Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos. Direktors vada skolas
attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu.
20. Direktoram var būt vietnieki. Vietniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī pienākumus
nosaka direktors.
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21. Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaļinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora
pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaņā ar skolas direktora ieteikumu
norīko Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors. (11.04.2013.grozījumu redakcijā.)
Direktora īslaicīgas prombūtnes laikā direktora pienākumus veic direktora norīkots direktora
vietnieks.
22. Pedagogus darbā var pieņemt arī konkursa kārtībā. Konkursa kārtību un noteikumus nosaka
skolas direktors, saskaņojot ar skolas padomi.
23. Skolas tehnisko personālu un citus darbiniekus, to skaitu, saskaņo ar dibinātāju.
24. Skolas tehniskā personāla pienākumi un tiesības ir noteiktas konkrēto darbinieku amatu
aprakstos un darba līgumos.
VI. Skolas pašpārvalde
25. Sabiedrības, pašvaldību un vecāku sadarbības nodrošināšanai atbilstoši Vispārējās izglītības
likuma prasībām tiek izveidota skolas padome. Tā darbojas saskaņā ar padomes nolikumu.
26. Skolas padomes sastāvs, izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Vispārējās izglītības
likumā un skolas padomes nolikumā.
27. Skolēnu pašpārvaldi pēc savas iniciatīvas un ar skolas pedagogu un direktora atbalstu veido
skolēni. Tā darbojas saskaņā ar skolēnu pašpārvaldes nolikumu un demokrātijas principiem.
Pārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence noteikta tās nolikumā.
VII. Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība
28. Skola saskaņā ar skolas nolikumu patstāvīgi izstrādā skolas nolikumā noteiktos iekšējos
normatīvos aktus (kārtības, noteikumi, reglamenti). Direktors izdod iekšējos normatīvos aktus
saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
29. Priekšlikumus par grozījumiem skolas darbu reglamentējošajos dokumentos var izteikt
dibinātājs, skolas darbinieki, skolēni, un viņu vecāki.
30. Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot skolā
skolas dibinātājam adresētu iesniegumu.
VIII. Saimnieciskā darbība
31. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam skolas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un
fiziskām personām līgumus par dažādu skolai nepieciešamo darbu veikšanu un pakalpojumu
sniegšanu.
32. Skola sniedz ēdināšanas, dienesta viesnīcu, internāta, ārpusstundu darba, kā arī citus
pakalpojumus, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai. Maksas pakalpojumu sarakstu
un izcenojumus apstiprina dibinātājs ar savu lēmumu.
IX. Finansēšanas kārtība
33. Finansēšanas avoti ir:
33.1. valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu;
33.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;
33.3. papildu finanšu līdzekļi, kurus skola var saņemt:
33.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
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33.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus skolas nolikumā noteiktajos gadījumos;
33.3.3. ieņēmumi no saimnieciskās darbības un citi ieņēmumi.
34. Skolā izglītības programmas apguve skolēniem ir bez maksas. Interešu izglītības programmas
finansēšanas kārtību un apmēru nosaka skolas dibinātājs.
35. Skolai tās nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus nodrošina skolas
dibinātājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Dibinātājs nodrošina skolas uzturēšanas un
saimnieciskos izdevumus, to skaitā tehniskā personāla darba algas, un nosaka kārtību, kādā tās
pārziņā esošā skola finansējama no dibinātāja budžeta.
36. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, skolas
aprīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu materiālajai stimulēšanai, skolas maksas pakalpojumu
atjaunošanas izdevumiem. Par papildu līdzekļu izmantošanu skolas direktors sniedz pārskatu
skolas padomei.
37. Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām) vai pakalpojumu veidā, sastāda
pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un kvalitatīvos
rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē, un iegrāmato šīs materiālās vērtības
atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.
38. Pēc vecāku iniciatīvas veiktie skolas un/vai klases telpu remonti ar vecāku materiāliem
uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojumu veidā.
X. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība
39. Skolu reorganizē un likvidē dibinātājs, iepriekš šādu lēmumu saskaņojot ar Izglītības un zinātnes
ministriju.
XI. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
40. Skolas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina dibinātājs. Grozījumus skolas nolikumā
dibinātājs var izdarīt pēc savas iniciatīvas vai skolas direktora priekšlikuma.
XII. Citi normatīvajos aktos noteiktie skolas pienākumi
41. Skola kārto lietvedību (skolas dokumentācija) un skolas arhīvu saskaņā ar normatīvajos aktos
noteikto.
42. Skola noteiktā laikā sagatavo atskaites atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un Valsts
statistikas pārvaldes noteiktajām pārskatu formām.
43. Higiēnas un ugunsdrošības ievērošana skolā tiek nodrošināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
44. Kavējumu uzskaiti veic klases audzinātājs un tiek veikta atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam.
45. Iekšējo kārtību reglamentē skolas iekšējie kārtības noteikumi, kurus apstiprina skolas direktors
un saskaņo ar skolas padomi.
46. Skolēnu pārvadājumi tiek nodrošināti saskaņā ar skolas dibinātāja noteikto kārtību.
47. Skolas sadarbība ar vecākiem tiek reglamentēta iekšējās kārtības noteikumos.
48. Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu, saglabāšanu skola nodrošina
saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.
PAMŪŠAS SPECIĀLĀS
INTERNĀTPAMATSKOLAS DIREKTORE

(paraksts)
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A.NAUMANE

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 29.janvārī

prot.Nr.2, 13.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā
„Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu
sarakstiem”
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaļā
saņemts vispārizglītojošās izglītības iestādes „Vecsaules pamatskola” direktora Egona Brazauska
2015.gada 9.janvāra iesniegums Nr.4 ar lūgumu no 2015.gada 1.februāra piešķirt papildus vienu
likmi amata vienībai „aukle”. Izvērtējot izglītojamo skaitu Vecsaules pamatskolas pirmsskolas
grupās un no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku noslodzi,
kā arī ievērojot Bauskas novada domes 2014.gada 19.decembra sēdes lēmumu „Par
izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku, struktūrvienību vadītāju un pedagogu mēneša
atalgojuma noteikšanu”, kas nosaka pedagogu mēneša darba algas likmes, tai skaitā izglītības
iestāžu sociālo pedagogu mēneša darba algas likmes līdz 2015.gada 31.augustam, Izglītības nodaļa
ierosina veikt grozījumus izglītības iestāžu darbinieku slodžu un amata vienību sarakstos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Bauskas
novada domes 2011.gada 28.jūlija noteikumu Nr.15 „Par novada izglītības iestāžu amatu vienībām
un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” 17.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis), nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā „Par izglītības iestāžu no
pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 1.pielikuma 11.punktā skaitli „480” ar skaitli „475”;
1.2. aizstāt 2.pielikuma 10.punktā skaitli „495” ar skaitli „490”;
1.3. aizstāt 3.pielikuma 12.punktā skaitli „480” ar skaitli „475”;
1.4. aizstāt 4.pielikuma 12.punktā skaitli „480” ar skaitli „475”;
1.5. aizstāt 5.pielikuma 15.punktā skaitli „480” ar skaitli „475” un skaitli „240” ar
skaitli „237,5”;
1.6. aizstāt 6.pielikuma 10.punktā skaitli „480” ar skaitli „475”;
1.7. aizstāt 12.pielikuma 11.punktā skaitli „3” ar skaitli „4” un skaitli „1080” ar skaitli
„1440”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.februārī.
Pielikumā:
1. 1.pielikums „Bauskas Valsts ģimnāzijas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
2. 2.pielikums „Bauskas sākumskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
3. 3.pielikums „Bauskas 2.vidusskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
4. 4.pielikums „Īslīces vidusskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.

5. 5.pielikums „Uzvaras vidusskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
6. 6.pielikums „Bauskas pilsētas pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
7. 12.pielikums „Vecsaules pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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1.pielikums

Bauskas Valsts ģimnāzijas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 29.01.2015.)

Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Laborants
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
IT administrators
Ēkas dežurants
Medicīnas māsa
Garderobists
Sociālais pedagogs
Koncertmeistars ģimnāzijā
Interešu izglītības pedagogs ģimnāzijā
Kopā



Amatu
saime
(apakšsaime)
3 II B

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

8

699

1

Mēneša
alga
kopā
euro
699

18.3 II
13 I A
13 I A
13 I A
13 III
19.5 I
13 I B
5.2 III
13 I A
x

7
1
1
1
4
6
2
7
1
x

630
360
360
360
438
560
360
630
360
475
435
435
x

1
2
11,1
1
2
0,5
4
0,5
1
1
1
1
27,10

630
720
3996
360
876
280
1440
315
360
475
435
435
11021

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

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

(paraksts)

R.ĀBELNIEKS

2.pielikums

Bauskas sākumskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 19.12.2014., 29.01.2015.)

Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
IT administrators
Ēkas dežurants
Medicīnas māsa
Garderobists
Sociālais pedagogs
Koncertmeistars
Kopā



Amatu
saime
(apakšsaime)
3 II B

Mēneša
algas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

8

699

1

Mēneša
alga
kopā
euro
699

18.3 II
13 I A
13 I A
13 III
19.5 I
13 I B
5.2 III
13 I A
x

7
1
1
4
6
2
7
1
x

630
360
360
438
560
360
630
360
490
435
x

1
3,75
0,5
1
0,5
1
0,5
1
1
1
12,25

630
1350
180
438
280
360
315
360
490
435
5537

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

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

(paraksts)

R.ĀBELNIEKS

3.pielikums

Bauskas 2.vidusskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 29.01.2015.)

Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Amata nosaukums

Saimniecības vadītājs
Lietvedis
Laborants
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
IT administrators
Ēkas dežurants
Sporta zāles pārzinis
Medicīnas māsa
Garderobists
Sociālais pedagogs
Koncertmeistars
Kopā



Amatu
saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

3 II B
18.3 II
13 I A
13 I A
13 I A
13 III
19.5 I
13 I B
13 I B
5.2 III
13 I A
x

8
7
1
1
1
4
6
2
2
7
1
x

699
630
360
360
360
438
560
360
360
630
360
475
435
x

1
1,5
1
15,6
1
3,1
1
2
0,5
1
2
1
1
31,70

Mēneša
alga
kopā
euro
699
945
360
5616
360
1358
560
720
180
630
720
475
435
13058

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

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

(paraksts)

R.ĀBELNIEKS

4.pielikums

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

Nr.
p. k.

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

Amata nosaukums

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



Amatu
saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

3 II B

8

699

1

Mēneša
alga
kopā
euro
699

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

7
1
1
1
4
6
2
2
7
1
3
1
x

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

1
0,5
9,2
1,8
1,8
0,5
1,5
1
1
1
1
5
0,5
0,5
1
28,30

630
180
3312
648
788
280
540
360
630
360
475
1925
180
218
661
11886

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

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

(paraksts)

R.ĀBELNIEKS

5.pielikums

Uzvaras vidusskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 29.01.2015.)

Nr.
p. k.

Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Laborants
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Šefpavārs
Pavārs
Ēkas dežurants
Medicīnas māsa
Kasieris
Sociālais pedagogs
Aukle
Veļas pārzinis
Koncertmeistars
Struktūrvienības vadītājs
Sporta zāles pārzinis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.
10.
11.
12.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kopā


Amatu
saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

3 II B

8

681

1

Mēneša
alga
kopā
euro
681

18.3 II
13 I A
13 I A
13 I A
13 III
13 V
13 III
13 I B
5.2 III
14 I
39 I
13 I A
13 I B
x

7
1
1
1
4
7
4
2
7
5
3
1
2
x

583
360
360
360
406
583
406
360
583
459
475
367
360
435
648
360
x

0,75
0,5
11,7
2
2,6
2
2
1
0,5
0,15
0,5
4
0,5
0,5
1
1
31,70

437
180
4212
720
1056
1166
812
360
291
69
237,5
1468
180
218
648
360
13095,5

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

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

(paraksts)

R.ĀBELNIEKS

6.pielikums

Bauskas pilsētas pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 29.01.2015.)

Nr.
p. k.

Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Laborants
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Ēkas dežurants
Medicīnas māsa
Garderobists
Sociālais pedagogs
Koncertmeistars

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kopā


Amatu
saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Mēneša
alga kopā
euro

3 II B

8

647

1

647

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

7
1
1
1
4
2
7
1
x

583
360
360
360
406
360
583
360
475
435
x

1
0,5
5,5
0,6
1,1
1,5
0,75
1
1
0,5
14,45

583
180
1980
216
447
540
437
360
475
218
6083

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

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

(paraksts)

R.ĀBELNIEKS

12.pielikums

Vecsaules pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 29.01.2015.)
Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Amatu
saime
(apakšsaime)

Amata nosaukums

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Mēneša
alga
kopā
euro
647

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
3 II B
8
647
1
pārzinis
Lietvedis
18.3 II
7
583
1
583
Apkopējs
13 I A
1
360
4,4
1584
Sētnieks
13 I A
1
360
2,5
900
Remontstrādnieks
13 III
4
406
0,9
368
Kurinātājs
13 II
2
360
6
2160
Šefpavārs
13 V
7
583
2
1166
Pavārs
13 III
4
406
2
812
Kasieris
14 I
5
459
0,15
69
Sociālais pedagogs
435
0,5
218
Aukle
39 I
4
360
4
1440
Ēkas dežurants
13 I B
2
360
0,5
180
Kopā
x
x
x
24,95
10127
* Vidēja institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas
novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

(paraksts)

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 29.janvārī

prot.Nr.2, 14.p.

Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Bauskas Valsts ģimnāzija” nolikuma apstiprināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 5.decembrī saņemts (reģistrēts ar Nr.3-14.15/3821)
vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” direktora Raimonda Žabova iesniegums,
kurā izteikts lūgums apstiprināt iestādes nolikumu jaunā redakcijā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, 31.pantu
un Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts
ģimnāzija” nolikumu jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes lēmumu „Par Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” nolikuma
apstiprināšanu”.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija”
nolikums uz 5 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA

BAUSKAS VALSTS ĢIMNĀZIJA
Reģ.Nr.4519901296, Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922152, fakss 63927150, e-pasts: gimnazija@bauska.lv, www.bauska.lv

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Bauskas Valsts ģimnāzija”
NOLIKUMS
Bauskā
2015.gada 29.janvārī

Nr.1
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 9.pantu
I. Vispārīgie noteikumi

1.
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Valsts ģimnāzija” (turpmāk – skola) ir
Bauskas novada domes (turpmāk – dibinātājs) pārraudzībā esoša vispārējās izglītības iestāde
skolas izglītības programmu īstenošanai.
2.
Skolas adrese: Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.
3.
Skolai ir zīmogs ar Bauskas novada ģerboņa attēlu un zīmogs ar paplašinātā mazā valsts
ģerboņa attēlu, kā arī noteikta parauga veidlapa, norēķinu konti kredītiestādēs. Skolai var būt sava
simbolika.
II.

Skolas darbības mērķis, pamatvirziens un galvenie uzdevumi

4.
Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu,
kas nodrošinātu valsts izglītības standartos noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.
5.
Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā darbība.
6.
Skolas galvenie uzdevumi:
6.1. īstenot licencētās vispārējas pamatizglītības otrā posma (7.-9.kl.) un vispārējās vidējās
izglītības programmas;
6.2. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
6.3. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus;
6.4. sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu izglītības ieguvi visiem
izglītojamiem;
6.5. veikt reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra funkcijas.
III.

Īstenojamās izglītības programmas

7. Izglītojošo darbību skolā reglamentē izglītības programmas. Skola īsteno:
7.1. pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmu (kods 23011111);
7.2. pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase ) profesionāli orientēto programmu (kods 23014111);
7.3. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu (kods 31011011);
7.4. vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programmu (kods
31014011 komerczinības);

7.5. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības
programmu (kods 31013011).
8. Skola var īstenot interešu, tālākizglītības un citas izglītības programmas, saskaņojot ar
dibinātāju.
IV.

Izglītības procesa organizācija

9. Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam izglītības ieguves valoda skolā ir latviešu valoda.
10. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada un mācību semestru
sākuma un beigu laiku nosaka Ministru kabinets.
11. Izglītojamo uzņemšana skolā, pārcelšana nākamajā klasē vai atskaitīšana notiek atbilstoši
Vispārējās izglītības likumā, Ministru kabineta noteikumos noteiktajai kārtībai un dibinātāja
saskaņotajai skolas „Izglītojamo uzņemšanas kārtībai”.
12. Mācību darba organizācijas pamatforma skolā ir mācību stunda, mācību nodarbība.
Izglītojamo mācību slodzes sadalījums pa nedēļas dienām ir noteikts atbilstoši normatīvo aktu
prasībām un izglītības programmai skolas direktora apstiprinātajā mācību priekšmetu stundu
sarakstā, ar kuru pirms katra semestra sākuma tiek iepazīstināti izglītojamie un pedagogi.
13. Mācību priekšmetu stundu saraksts:
13.1. ietver izglītības programmas mācību priekšmetu un mācību priekšmetu stundu plānā
noteiktās mācību stundas un klases stundu;
13.2. neietver izglītības programmā noteiktās ārpusstundu nodarbības, kas ir izglītības
programmas
papildu
daļa,
kuru
organizē,
ievērojot
brīvprātības
principu;
13.3. ir pastāvīgs visu mācību gadu un izmaiņas tajā var izdarīt skolas direktors, direktora vietnieks
vai skolas direktora norīkota persona.
14. Izglītojamo interesēm atbilstošu papildizglītošanu (pulciņi, mākslinieciskā pašdarbība, valodu
kursi u.c. nodarbības ārpus izglītības programmas) par dibinātāja vai vecāku līdzekļiem īsteno
pirms vai pēc mācību stundām, ja skolā ir iesniegts izglītojamo vecāku (aizbildņu) rakstisks
iesniegums.
15.
Mācību
stundas,
mācību
nodarbības
ilgums
skolā
ir
40
minūtes.
16. Izglītojamiem divas reizes gadā – semestra beigās un mācību gada beigās – tiek izsniegtas
Izglītības un zinātnes ministrijas noteikta parauga liecības ar ierakstiem par izglītojamā mācību
sasniegumiem.
17. Saziņai ar izglītojamo vecākiem skolā ir noteiktas formas dienasgrāmatas un skolvadības
sistēma „e-klase”.
18. Skola atbilstoši pedagogu tarifikācijai organizē individuālā darba nodarbības īpaši talantīgiem
skolēniem un skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību priekšmeta apguvē.
V. Izglītojamo tiesības un pienākumi
19. Izglītojamo tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums un skolas Iekšējās kārtības
noteikumi.
VI.

Skolas vadība. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības

20. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba skolas dibinātājs.
21. Direktora atbildība noteikta Izglītības likuma 30.panta pirmajā daļā, Vispārējās izglītības
likuma 11.panta otrajā daļā un citos normatīvos aktos. Direktors vada skolas attīstības plānošanu
un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu.
22. Direktoram ir vietnieki. Vietniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī pienākumus
nosaka direktors.
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23. Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaļinājumi, pārejoša darba nespēja u. tml.) laikā direktora
pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaņā ar skolas direktora ieteikumu
norīko pašvaldības izpilddirektors.
24. Direktora īslaicīgas prombūtnes laikā direktora pienākumus veic direktora norīkots direktora
vietnieks.
25. Pedagogus darbā var pieņemt konkursa kārtībā. Konkursa kārtību un noteikumus nosaka skolas
direktors, saskaņojot ar izglītības iestādes padomi.
26. Pedagoga pienākumus, atbildību un tiesības nosaka Izglītības likums un pedagoga amata
apraksts un darba līgums.
27. Skolas darbinieku amata vienības apstiprina dibinātājs.
28. Skolas tehniskā personāla pienākumi un tiesības ir noteiktas darbinieku amatu aprakstos un
darba līgumos.
VII.

Skolas pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence

29. Izglītības iestādes padome ir koleģiāla institūcija, kuras sastāvu, izveidošanas kārtību un
kompetenci nosaka Izglītības likums.
30. Izglītības iestādes padome darbojas saskaņā ar padomes darbību reglamentējošu normatīvo
aktu, ko, saskaņojot ar izglītības iestādes vadītāju, izdod pati padome.
31. Lai realizētu Izglītības likumā noteiktās tiesības, izglītojamie var veidot izglītojamo
pašpārvaldi. Tās izveidošanas kārtība un kompetence noteikta tās nolikumā.
VIII. Pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence
32. Dažādu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu jautājumu risināšanai izveido skolas
pedagoģisko padomi. Pedagoģiskās padomes darbības virzienus un kompetenci nosaka Vispārējās
izglītības likums.
33. Pedagoģisko padomi vada izglītības iestādes vadītājs, un tās sastāvā ir visi iestādē strādājošie
pedagogi un izglītības iestādes ārstniecības persona.
34. Pedagoģiskās padomes sēdes sasauc ne retāk kā reizi pusgadā un to norisi protokolē.
35. Pedagoģiskā padome:
35.1. veic pedagoģiskā procesa analīzi un izstrādā priekšlikumus tā rezultātu uzlabošanai;
35.2. apspriež pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumus un pedagoģisko pieredzi;
35.3. veido vienotu pedagoģisko pozīciju pedagoģiskā procesa organizācijas pamatjautājumos;
35.4. ierosina pedagoģiskās un sociālās korekcijas programmu uzsākšanu izglītības iestādē;
35.5. izstrādā izglītības iestādes darbības plāna projektu.
36. Metodiskā darba koordinēšanai un pedagogu profesionālās tālākizglītības veicināšanai skolā
izveido Metodisko padomi. Metodiskās padomes darbības virzieni un kompetence noteikta tās
reglamentā.
37. Valsts izglītības standartos un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību īstenošanas
kvalitātes nodrošināšanai atsevišķu (vai vairāku radniecīgu) mācību priekšmetu pedagogi tiek
apvienoti metodiskās komisijās. Metodiskās komisijas darbības virziens un kompetence noteikta
tās reglamentā.
IX.

Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

38. Skola saskaņā ar skolas nolikumu patstāvīgi izstrādā iekšējos normatīvos aktus (nolikumi,
kārtības, noteikumi, reglamenti). Direktors izdod iekšējos normatīvos aktus saskaņā ar Valsts
pārvaldes iekārtas likumu.
39. Priekšlikumus par grozījumiem skolas darbu reglamentējošajos dokumentos var izteikt
dibinātājs, skolas darbinieki, izglītojamie un viņu vecāki.
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40. Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot
skolas dibinātājam adresētu iesniegumu.
41.Skolas Attīstības plānu un noteikumus „Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” izglītojamo uzņemšanas kārtība” saskaņo ar skolas
dibinātāju.
X.

Saimnieciskā darbība

42. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam skolas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un
fiziskām personām līgumus par dažādu skolai nepieciešamo darbu veikšanu un pakalpojumu
sniegšanu.
43. Skola organizē ēdināšanas pakalpojumus.
44. Skola var sniegt citus pakalpojumus (telpu īre u.c.), ja tas netraucē izglītības programmu
īstenošanai. Maksas pakalpojumu sarakstu un izcenojumus apstiprina dibinātājs ar savu lēmumu.
XI.

Finansēšanas kārtība

45. Finansēšanas avoti ir:
45.1. valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu;
45.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;
45.3. papildu finanšu līdzekļi, kurus skola var saņemt:
45.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
45.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus skolas nolikumā noteiktajos gadījumos;
45.3.3. ieņēmumi no saimnieciskās darbības un citi ieņēmumi.
46. Skolā izglītības programmas apguve izglītojamiem ir bez maksas. Interešu izglītības
programmas
finansēšanas
kārtību
un
apmēru
nosaka
skolas
dibinātājs.
47. Skolas nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus nodrošina skolas
dibinātājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Dibinātājs nodrošina skolas uzturēšanas un
saimnieciskos izdevumus, to skaitā tehniskā personāla darba algas, un nosaka kārtību, kādā skola
finansējama no dibinātāja budžeta.
48. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, skolas
aprīkojuma iegādei, pedagogu un izglītojamo materiālajai stimulēšanai. Par papildu līdzekļu
izmantošanu skolas direktors sniedz pārskatu skolas padomei.
49. Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām) vai pakalpojumu veidā, sastāda
pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un kvalitatīvos
rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē un iegrāmato šīs materiālās vērtības atbilstoši
grāmatvedības uzskaites prasībām.
50. Pēc vecāku iniciatīvas veiktie skolas un/vai klases telpu remonti ar vecāku iegādātiem
materiāliem uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojumu veidā.
XII.

Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība

51. Skolu reorganizē un likvidē dibinātājs, iepriekš šādu lēmumu saskaņojot ar Izglītības un
zinātnes ministriju.
XIII. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
52. Skolas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina dibinātājs. Grozījumus skolas nolikumā
dibinātājs var izdarīt pēc savas iniciatīvas vai skolas direktora priekšlikuma.
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XIV. Citi normatīvajos aktos noteiktie skolas pienākumi
53. Skola kārto lietvedību (skolas dokumentācija) un skolas arhīvu saskaņā ar normatīvajos aktos
noteikto.
54. Skola noteiktā laikā sagatavo atskaites atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un Valsts
statistikas pārvaldes noteiktajām pārskatu formām.
55. Higiēnas un ugunsdrošības ievērošana skolā tiek nodrošināta atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
56. Kavējumu uzskaiti veic klases audzinātājs, tā tiek veikta atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam.
57. Iekšējo kārtību reglamentē skolas iekšējie kārtības noteikumi, kurus apstiprina skolas direktors
un saskaņo ar skolas padomi.
58. Skolēnu pārvadājumi tiek nodrošināti saskaņā ar skolas dibinātāja noteikto kārtību.
59. Skolas sadarbība ar vecākiem tiek reglamentēta iekšējās kārtības noteikumos.
60. Skola nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem un informācijas pakalpojumiem. Skolas bibliotēkas
fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu, saglabāšanu skola nodrošina saskaņā ar normatīvos
aktos noteikto.
61. Veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanai darbam un mācībām skola nodrošina darba
aizsardzības un drošības instrukciju un to izpildes ievērošanu.
Bauskas Valsts ģimnāzijas direktors

R.Žabovs
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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 29.janvārī

prot.Nr.2, 15.p.

Par noteikumu „Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Bauskas Valsts ģimnāzija” izglītojamo uzņemšanas kārtība” saskaņošanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 5.decembrī saņemts (reģistrēts ar Nr.3-14.15/3821)
vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” direktora Raimonda Žabova iesniegums,
kurā izteikts lūgums saskaņot noteikumus „Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” izglītojamo uzņemšanas kārtība”.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Bauskas novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” nolikuma 40.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Saskaņot noteikumus „Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Bauskas Valsts ģimnāzija” izglītojamo uzņemšanas kārtība” jaunā redakcijā saskaņā
ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumu „Par
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija”
izglītojamo uzņemšanas noteikumu saskaņošanu”.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija”
Izglītojamo uzņemšanas kārtība uz 5 lp.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA

BAUSKAS VALSTS ĢIMNĀZIJA
Reģ.Nr.4519901296, Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922152, fakss 63927150, e-pasts: gimnazija@bauska.lv, www.bauska.lv

NOTEIKUMI
Bauskā

Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija”
izglītojamo uzņemšanas kārtība
2015. gada 29.janvārī
Izdoti saskaņā ar Vispārējās
izglītības likuma 31.,41. pantu,
Ministru
kabineta
28.02.2012.
noteikumiem Nr.149 „Noteikumi par
kārtību, kādā izglītojamie tiek
uzņemti vispārējās izglītības iestādēs
un atskaitīti no tām, un obligātajām
prasībām pārcelšanai uz nākamo
klasi”, Bauskas Valsts ģimnāzijas
nolikumu
I. Vispārīgie jautājumi
1.
Izglītojamo uzņemšanas kārtība (turpmāk – Kārtība) nosaka prasības izglītojamo
uzņemšanai Bauskas Valsts ģimnāzijā.
2.
Bauskas Valsts ģimnāzijā (turpmāk tekstā – ģimnāzija) vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības programmās konkursa kārtībā tiek uzņemtas Izglītības likumā
noteiktās personas.
3.
Uzņemšana visās ģimnāzijas programmās notiek pēc vienotiem principiem un kārtības.
4.
Ģimnāzijā uzņem izglītojamos pamatizglītības programmās:
4.1.
pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmā (programmas kods 23011111);
4.2.
pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) profesionāli orientētā programmā (programmas
kods 23014111).
5.
Ģimnāzijā uzņem izglītojamos vispārējās vidējās izglītības programmās:
5.1. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmā (kods 3101
1011);
5.2.
vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programmā (kods
3101 4011 komerczinības);
5.3. vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programmā (kods
3101 2011);
5.4. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības
programmā (kods 3101 3011).
6.
Pamats izglītojamo uzņemšanai ir liecība vai apliecība par vispārējo pamatizglītību ar
sekmju izrakstu.

II. Uzņemšana pamatizglītības programmās
7.
7. klasē konkursa kārtībā, ievērojot gada vērtējumu vidējo rādītāju, uzņem izglītojamos,
kuru 6. klases liecībā gada mācību sasniegumi ir vērtēti ar 4 ballēm un augstāk.
8.
Pie vienādiem konkursa rezultātiem ņem vērā gada vērtējumu latviešu valodā un
matemātikā, kur 1 balle atbilst 1 punktam.
9.
Ārpus konkursa 7. klasē tiek uzņemti izglītojamie:
9.1 kuru vērtējumi liecībā visos mācību priekšmetos ir 6 – 10 balles;
9.2 kuri iepriekšējos divos mācību gados ieguvuši godalgotas vietas novada, reģiona vai valsts
mācību priekšmetu olimpiādēs.
10.
Izglītojamo uzņemšana 8. un 9. klasē uz vakantajām vietām notiek konkursa kārtībā,
ievērojot gada vērtējumu vidējo rādītāju liecībā vai mācību sasniegumu vidējo vērtējumu izrakstā
(ja izglītojamais maina izglītības iestādi mācību gada laikā). Uzņem izglītojamos, kuru mācību
sasniegumi ir vērtēti ar 4 ballēm un augstāk.
III. Uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmās
11.
Pamats izglītojamā uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā ir:
10.1 apliecība par pamatizglītību, sekmju izraksts un pamatizglītības sertifikāts (ja tāds ir
saņemts);
10.2 11. un 12.klasē – liecība vai mācību sasniegumu vērtējumu izraksts (ja izglītojamais maina
izglītības iestādi mācību gada laikā);
10.3 ja pamatizglītība iegūta citā valstī – izglītības dokumenti, kas raksturo un apliecina
attiecīgajā valstī izglītojamā apgūto mācību saturu un sasniegumu vērtējumu attiecīgajā izglītības
pakāpē.
12.
Izglītojamo uzņemšana 10. klasē notiek konkursa kārtībā uz iesniegto dokumentu pamata,
ievērojot gada un valsts pārbaudes darbu vērtējumus profilējošos priekšmetos (skat. 1.pielikumu).
Apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā nedrīkst būt vērtējumi zemāki par 4 ballēm.
13.
Pie vienādiem konkursa rezultātiem ņem vērā sekmju izraksta vidējo vērtējumu ballēs.
14.
Ārpus konkursa 10. klasē tiek uzņemti izglītojamie:
14.1. kuru vērtējumi liecībā visos mācību priekšmetos ir 6 – 10 balles;
14.2. kuriem gada un valsts pārbaudes darbu sasniegumu vērtējumu summa profilējošos
priekšmetos ir 49 punkti un augstāk, kur 1 punktu veido 1 balle ( skat. 2.pielikumu);
14.3. kuri iepriekšējos divos mācību gados profilējošos priekšmetos ieguvuši godalgotas vietas
novada, reģiona un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs.
15. Izglītojamo uzņemšana 11. un 12. klasē uz vakantajām vietām notiek konkursa kārtībā,
ievērojot gada vērtējumu vidējo rādītāju liecībā vai mācību sasniegumu vidējo vērtējumu izrakstā
(ja izglītojamais maina izglītības iestādi mācību gada laikā). Uzņem izglītojamos, kuru mācību
sasniegumi liecībā ir vērtēti ar 4 ballēm un augstāk.
IV. Dokumentu pieņemšana
16.
Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kas vecāks par 16
gadiem, iesniedz direktoram adresētu iesniegumu. Tajā norāda šādas ziņas:
16.1 izglītojamā vārds, uzvārds un personas kods;
16.2 izglītojamā dzīvesvietas adrese mācību laikā;
16.3 izvēlētā izglītības programma.
17.
Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
17.1 iegūto izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
17.2 bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamai sasniedzis 18 gadu
vecumu, izrakstu no stacionārā/ambulatorā, pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u);
17.3 divas izglītojamā fotogrāfijas ( 3x4);
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17.4
17.5

dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
citus sasniegumu izcilības rādītājus apliecinošus dokumentus.
V. Uzņemšanas kārtība

18.
Ar direktora rīkojumu līdz kārtēja gada 1 aprīlim izsludina dokumentu iesniegšanas
termiņus.
19.
Ar direktora rīkojumu līdz kārtējā gada 1.maijam izveido Uzņemšanas komisiju, kuras
sastāvā ir direktors, direktora vietnieki, metodisko komisiju vadītāji, klašu audzinātāji.
20.
Uzņemšanas komisija apkopo konkursa rezultātus. Konkursa rezultātus ieraksta
protokolā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
21.
Uzņemšanas komisija var rīkot pārrunas ar pretendentiem:
21.1 par konkursa rezultātiem. Gadījumā, ja pretendents nav izturējis konkursu, komisija var
piedāvāt konkursa kārtībā vietu citā izglītības programmā, kurā ir brīva vieta;
21.2 par gatavību piedalīties ārpusstundu nodarbībās, ģimnāzijas pašdarbības un sporta
kolektīvos;
21.3 par vēlmi iekļauties un darboties izglītojamo pašpārvaldē.
22.
Par konkursa rezultātiem izglītojamos informē piecu darba dienu laikā pēc dokumentu
pieņemšanas pēdējā termiņa.
23.
Uzņemšanas komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Bauskas novada domē 5 darba
dienu laikā.
24.
Izglītojamo uzņem izglītības iestādes noteiktā klasē un izglītības programmā ar
direktora rīkojumu.
25.
Ģimnāzija var rīkot papildu uzņemšanu augustā. Papildu uzņemšanas datumu kārtējā
gadā nosaka direktors.
Bauskas Valsts ģimnāzijas direktors

R.Žabovs

SASKAŅOTI
Bauskas novada domes sēdē
2015.gada 29.janvārī
(prot.Nr.2, 15.p.)
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1.pielikums
Konkursa kritēriji izglītojamo uzņemšanai vidējās izglītības programmās

Programma

Profilējošie priekšmeti

Vispārizglītojošā virziena izglītības
programma (kods 3101 1011)

Matemātika
Latviešu valoda
Pirmā svešvaloda
Ķīmija+ bioloģija+ fizika –vidējais vērtējums

Profesionāli orientētā virziena
izglītības programma (kods 3101
4011)

Matemātika
Latviešu valoda
Pirmā svešvaloda
Ķīmija+ bioloģija+ fizika –vidējais vērtējums

Matemātikas, dabaszinību un
tehnikas virziena izglītības
programma (kods 3101 3011)

Matemātika
Pirmā svešvaloda
Fizika (gada vērtējums)
Latviešu valoda (eksāmena vērtējums)
Ķīmija+ bioloģija – vidējais vērtējums

Humanitārā un sociālā virziena
izglītības programma (kods 3101
2011)

Latviešu valoda
Pirmā svešvaloda
Otrā svešvaloda
Matemātika

Bauskas Valsts ģimnāzijas direktors

R.Žabovs
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2.pielikums
Kritēriji ārpus konkursa izglītojamo uzņemšanai vidējās izglītības programmās

Programma

Vispārizglītojošā virziena izglītības
programma (kods 3101 1011)

Profesionāli orientētā virziena
izglītības programma (kods 3101
4011)
Matemātikas, dabaszinību un
tehnikas virziena izglītības
programma (kods 3101 3011)

Humanitārā un sociālā virziena
izglītības programma (kods 3101
2011)

Profilējošie priekšmeti

Minimālo punktu
summa, gada
vērtējums + valsts
pārbaudes darba
vērtējums ( 1
punktu veido 1
balle)
Vismaz 42 punkti

Matemātika
Latviešu valoda
Pirmā svešvaloda
Ķīmija+ bioloģija+ fizika –
vidējais vērtējums
Matemātika
Vismaz 42 punkti
Latviešu valoda
Pirmā svešvaloda
Ķīmija+ bioloģija+ fizika –
vidējais vērtējums
Matemātika
Vismaz 42 punkti
Pirmā svešvaloda
Fizika (gada vērtējums)
Latviešu valoda (eksāmena
vērtējums)
Ķīmija+ bioloģija – vidējais
vērtējums
Latviešu valoda
Vismaz 42 punkti
Pirmā svešvaloda
Otrā svešvaloda
Matemātika

Bauskas Valsts ģimnāzijas direktors

R.Žabovs
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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 29.janvārī

prot.Nr.2, 16.p.

Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Invalīdu sporta un rehabilitācijas
biedrība „Bauska”” projekta realizācijai
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests” 2015.gada
13.janvārī saņemts biedrības „Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība „Bauska”” (turpmāk –
Biedrība) projekta pieteikums „Veselība un sports. ISRB „ Bauska” veicamie pasākumi novada
invalīdu veselības apstākļu atvieglošanai”. Projekta mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti
integrāciju sabiedrībā, dot iespēju cilvēkiem ar dažādām saslimšanām tikties kopīgos kultūras un
sporta pasākumos.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6.punktu, Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija nolikuma „Par Bauskas novada domes
finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai sociālajā jomā” 4.4.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1.

2.

Atbalstīt biedrības „Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība „Bauska”” iesniegto projektu
„Veselība un sports. ISRB „Bauska” veicamie pasākumi novada invalīdu veselības apstākļu
atvieglošanai” un piešķirt tā realizācijai 700 EUR (septiņi simti euro).
Projektu finansēt no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais
dienests” paredzētajiem budžeta līdzekļiem sadaļā „Subsīdijas biedrībām un
nodibinājumiem”.

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 29.janvārī

prot.Nr.2, 17.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos
noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības
sociālās palīdzības pabalstiem”
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešā daļa nosaka, ja ir
apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas)
ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas)
pamatvajadzību apmierināšanai.
Lai pilnveidotu saistošos noteikumus, ir nepieciešamas precizēt vairākus punktus attiecībā
uz pabalstu apmēru un izmaksas kārtību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 „Grozījumi Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta
saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstiem”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai
nosūtīt saistošos noteikumus Nr.2 „Grozījumi Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta
saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstiem” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā
veidā zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā:
1. Saistošie noteikumi Nr.2 „Grozījumi Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta
saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstiem” uz 1 lp.
2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

APSTIPRINĀTI
ar Bauskas novada domes
2015.gada 29.janvāra lēmumu
(prot.Nr.2, 17.p.)

Bauskas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošie noteikumi Nr.2
„Grozījumi Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos
noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības
sociālās palīdzības pabalstiem”
Bauskā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo
daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā 25.panta pirmo daļu,
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 36. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu
Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu
1.
Izdarīt Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie
noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” šādus grozījumus:
1.1. papildināt 5.5.apakšpunktu aiz vārda „audžuģimenēm” ar vārdu „aizbildņiem”;
1.2. papildināt 11.punktu ar 11.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„11.4. pabalstu piešķir uz apkures sezonas laiku no novembra līdz aprīlim ieskaitot”;
1.3. papildināt VI.nodaļas nosaukumu aiz vārda „audžuģimenēm” ar vārdu „aizbildņiem”;
1.4. papildināt saistošos noteikumus ar 25.1 punktu šādā redakcijā:
„25.1 Ikmēneša pabalsts aizbildnim viena bērna uzturam un audzināšanai ir 50 euro. Ja, atrodoties
pie aizbildņa, bērns izglītības iegūšanai tiek ievietots internātskolā vai speciālajā izglītības iestādē,
pabalstu bērna uzturam vienā mēnesī izmaksā 35 % apmērā no šajā punktā noteiktā ikmēneša
pabalsta”;
1.5. aizstāt 31.punktā vārdu „aizbildniecībā” ar vārdu „aizbildnībā”;
1.6. izteikt 32.punktu šādā redakcijā:
„32. Pabalsts mācību gada uzsākšanai paredzēts personīgās lietošanas priekšmetu iegādei (sporta
tērps, apavi, skolas forma, skolas soma u.tml.) mācību procesa nodrošināšanai, un tas tiek piešķirts
par katru bērnu, kurš uzsāk mācības 1.klasē vai arī par katru ģimenes bērnu no daudzbērnu ģimenes
(trīs un vairāk bērnu) vai aizbildnībā esošiem bērniem, kuri apmeklē vispārējās izglītības iestādes
un nav sasnieguši 20 gadu vecumu”;
1.7. aizstāt 42.1.apakšpunktā skaitli „70” ar skaitli „90”.
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 29.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2
„Grozījumi 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Bauskas
novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem””
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
1.Plānotās deinstitucionalizācijas (DI) sakarā nepieciešams stiprināt
alternatīvas bērnu aprūpes formas. Viena no tām ir aizbildņi. Bauskas
novada Bāriņtiesa 74 aizbildņu ģimenēs ir ievietojusi 84 bērnus.
Civillikuma 258.pants nosaka, ka „Ja trūkst aizbilstamā līdzekļu viņa
uzturam, aizbildnim nav pienākums aizbilstamo uzturēt uz sava rēķina”.
Tomēr valsts atbalsts aizbildnim ir nepietiekams – 45,53 euro bērna
uzturam un 54,07 euro atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu
neatkarīgi no aizbilstamo bērnu skaita. Arī Tiesībsargs savā 09.06.2014.
vēstulē 1-5/83 ir aicinājis pašvaldību uzlabot aizbildņu materiālo situāciju.
2. Jāprecizē saistošo noteikumu punkts attiecībā uz pabalstu mācību gada
uzsākšanai un apkures pabalstam, jāpalielina pabalsts transporta izdevumu
samaksai, kā arī laboti lietotie termini no „aizbildniecības” uz
„aizbildnība”.
Papildināti pabalstu veidi, nodaļā pie pabalstiem audžuģimenēm, ieviests
papildinājums – aizbildņiem. Precizēts dzīvokļa pabalsta piešķiršanas
ilgums labiekārtotos mājokļos ar centralizētu apkuri- no novembra līdz
aprīlim. Ieviests jauns pabalsts - pabalsts aizbildnim bērna uzturēšanai.
Paplašināta mērķgrupa vienreizējā mācību pabalsta saņemšanai, svītrojot
līdzšinējo ierobežojumu- internātskolu audzēkņus.
Palielināts pabalsts transporta izdevumu samaksai līdz 90 euro.
Maksa par 84 aizbildnībā esošiem bērniem - 50 euro x 10 mēneši, kopā
gadā pieaugums ap 42 000 euro.
Transporta pakalpojumam gadā papildu nepieciešami 80 euro.

Nav ietekmes

Pabalstu izmaksu administrē Bauskas novada Sociālais dienests
Konsultācijas nav notikušas

R.Ābelnieks

Latvijas Republika

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

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

Nr.2

Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem
(Precizēti 29.05.2014.; grozījumi 29.01.2015.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un
piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 25.panta pirmo daļu, Bērnu
tiesību aizsardzības likuma 36.panta otro daļu un
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”
43.punktu.
I. Vispārīgie jautājumi
1.

2.

3.

4.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu
veidus, apmērus, izmaksas kārtību un ģimenes (personas), kuras ir tiesīgas saņemt šos
pabalstus.
Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām un sociāli mazaizsargātām ģimenēm
(personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības (ēdienu, apģērbu, mājokli, veselības
aprūpi un obligāto izglītību) un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
Pabalstus piešķir ģimenēm (personām), kuru dzīvesvieta deklarēta Bauskas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā vai par viņu bērniem pēc faktiskās dzīvesvietas
Bauskas novadā, ja bērni dzīvo kopā ar vienu vai abiem vecākiem.
Ģimenei (personai) pabalstu var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu samaksāt
pakalpojumus (preces), kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu
pamatvajadzību apmierināšanai.
Sociālās palīdzības pabalstu veidi:
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
dzīvokļa pabalsts;
vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
apbedīšanas pabalsts;

pabalsts audžuģimenēm, aizbildņiem un bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības
palikušiem bērniem; (Grozīts ar 29.01.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.2.)
5.6. brīvpusdienas vispārējās izglītības iestādēs un bezmaksas ēdināšana Bauskas novada
pirmsskolas izglītības iestādēs;
5.7. pabalsts mācību gada uzsākšanai;
5.8. pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai samaksai;
5.9. pabalsts transporta izdevumu samaksai;
5.10. vienreizējs pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma;
5.11. pabalsts pirts apmeklējumam.
6.
Lēmumu par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu
pieņem Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”
(turpmāk – Sociālais dienests).
5.5.

II. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
7.

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

8.

9.
9.1.
9.2.
9.3.

10.

11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.

14.
14.1.
14.2.

Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts dzīvokļa vai dzīvojamās mājas
(turpmāk - mājoklis) uzturēšanas izdevumu segšanai, kas saistīti ar mājokļa lietošanu,
neatkarīgi no citiem saņemtajiem pašvaldības pabalstiem. Mājokļa uzturēšanas izdevumi
ir maksa par apsaimniekošanu, īri un pakalpojumiem (apkuri, elektroenerģiju,
ūdensapgādi, kanalizāciju un atkritumu izvešanu).
Dzīvokļa pabalstu piešķir:
trūcīgai ģimenei (personai) uz trūcīgās ģimenes (personas) statusa laiku;
maznodrošinātai ģimenei (personai) uz maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
laiku;
ģimenei, kurā visi ģimenes locekļi ir nestrādājoši pensionāri un/vai personas ar
invaliditāti, ja viņu vidējie ienākumi mēnesī uz vienu personu nepārsniedz 90 % no valstī
noteiktās minimālās mēneša darba algas un tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un šo
noteikumu 53.2.apakšpunktā minētie īpašumi.
Vienā mājoklī dzīvojošai ģimenei (personai) tiek piešķirts viens dzīvokļa pabalsts.
Kopīpašuma gadījumā pabalsts tiek dalīts proporcionāli nekustamā īpašuma domājamām
daļām.
Pabalsta mājokļos ar centralizētu apkuri piešķiršanas nosacījumi un apmērs:
mājoklī, kurā dzīvo viena persona, pabalstu piešķir ne vairāk kā 30 euro mēnesī
neatkarīgi no dzīvojamās platības;
mājoklī, kurā dzīvo divas personas, pabalstu piešķir ne vairāk kā 35 euro mēnesī
neatkarīgi no dzīvojamās platības;
mājoklī, kurā dzīvo trīs un vairāk personas, pabalstu piešķir ne vairāk kā 45 euro mēnesī
neatkarīgi no dzīvojamās platības;
pabalstu piešķir uz apkures sezonas laiku no novembra līdz aprīlim ieskaitot. (Papildināts
ar 29.01.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.2.)
Pabalsts nevar pārsniegt faktiskos izdevumus par mājokļa uzturēšanu.
Pabalsts pilnā apmērā vai daļēji tiek pārskaitīts uz attiecīgā pakalpojuma
(apsaimniekošana, apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, elektroenerģija, atkritumu
izvešana) sniedzēja norēķinu kontu saskaņā ar rēķinu.
Pabalsta mājokļos ar krāsns apkuri piešķiršanas nosacījumi un apmērs:
pabalsta lielums ir 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
pabalstu izmaksā vienu reizi gadā neatkarīgi no apkures sezonas laika, nosakot intervālu
starp divām pabalstu saņemšanas reizēm ne mazāku par astoņiem mēnešiem;
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14.3. pabalsts tiek pārskaitīts uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu saskaņā ar
pavadzīmi.
15.
Dzīvokļa pabalsta izmaksu pārtrauc šādos gadījumos:
15.1. izbeigts mājokļa īres līgums;
15.2. pabalsta pieprasītājs sniedzis nepatiesas ziņas;
15.3. mājoklis pārdots vai izīrēts citai personai;
15.4. netiek pildīti līdzdarbības pienākumi;
15.5. ir stājies spēkā tiesas spriedums par pabalsta pieprasītāja izlikšanu no mājokļa;
15.6. ģimenei (personai) pieder vai ir lietošanā, divi vai vairāki dzīvošanai derīgi mājokļi.
IV. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
16.

17.

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

18.

19.

20.

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

VI. Pabalsts audžuģimenēm, aizbildņiem un bērniem bāreņiem
vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem (Grozīts ar 29.01.2015.saistošajiem noteikumiem
Nr.2.)
Pabalstus audžuģimenēm piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā par bērniem,
kuru deklarētā pamata dzīvesvieta pirms lēmuma pieņemšanas ir bijusi Bauskas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā. Par bērnu ievietošanu audžuģimenē lēmumu
pieņem Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Bāriņtiesa” (turpmāk –
Bauskas novada Bāriņtiesa). Līgumu ar audžuģimeni noslēdz Sociālais dienests.
22.
Audžuģimeņu pabalstu veidi un to apmērs:
22.1. ikmēneša pabalsta apmērs bērna uzturam un audzināšanai 170 euro. Ja, atrodoties
audžuģimenē, bērns izglītības iegūšanai tiek ievietots internātskolā vai speciālajā
izglītības iestādē, pabalstu bērna uzturam vienā mēnesī izmaksā 35 % apmērā no šo
noteikumu 22.1.apakšpunktā noteiktā ikmēneša pabalsta;
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22.2. vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 145 euro vienam bērnam,
atbilstoši bērna vecumam un vajadzībām.
23.
Pabalstu audžuģimenei piešķir par kārtējo mēnesi.
24.
Audžuģimenei ir pienākums pēc Sociālā dienesta pieprasījuma iesniegt pārskatu par
pašvaldības piešķirto pabalstu izlietojumu.
25.
Līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē sagatavo Sociālais dienests pēc Bauskas
novada Bāriņtiesas lēmuma saņemšanas.
1
25.
Ikmēneša pabalsts aizbildnim viena bērna uzturam un audzināšanai ir 50 euro. Ja,
atrodoties pie aizbildņa, bērns izglītības iegūšanai tiek ievietots internātskolā vai speciālajā
izglītības iestādē, pabalstu bērna uzturam vienā mēnesī izmaksā 35 % apmērā no šajā punktā
noteiktā ikmēneša pabalsta. (Papildināts ar 29.01.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.2.)
26.
Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem tiek aprēķināts un
izmaksāts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.
VII. Brīvpusdienas vispārējas izglītības iestādēs un bezmaksas ēdināšana Bauskas
novada pirmsskolas izglītības iestādēs
27.

28.

29.
30.

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

31.

32.

33.
34.
35.

Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu mācību gada uzsākšanai ir ģimenēm ar bērniem, ja
tās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām vai
aizbildnībā esošiem bērniem. (Grozīts ar 29.01.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.2.)
Pabalsts mācību gada uzsākšanai paredzēts personīgās lietošanas priekšmetu iegādei
(sporta tērps, apavi, skolas forma, skolas soma u.tml.) mācību procesa nodrošināšanai,
un tas tiek piešķirts par katru bērnu, kurš uzsāk mācības 1.klasē vai arī par katru ģimenes
bērnu no daudzbērnu ģimenes (trīs un vairāk bērnu), vai aizbildnībā esošiem bērniem,
kuri apmeklē vispārējās izglītības iestādes un nav sasnieguši 20 gadu vecumu. (Grozīts
ar 29.01.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.2.)
Pabalsts ir vienreizējs, un tā apmērs ir 15 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba
algas.
Vienojoties ar personu, pabalstu var pārskaitīt uz personas norēķinu kontu vai pārskaitīt
par preci saskaņā ar iesniegto rēķinu.
Ja ģimenē ir darbspējīgā vecumā esošs bezdarbnieks, pabalsts tiek piešķirts pēc
līdzdarbības pienākumu veikšanas. Ja ģimenē ir nepilnu darba laiku strādājošs ģimenes
loceklis, tas nevar būt par pamatu, lai atteiktos no līdzdarbības pienākumu veikšanas.
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36.

Dokumenti pabalsta saņemšanai kārtējā gadā Sociālajā dienestā iesniedzami no 1.augusta
līdz 30.oktobrim.
IX. Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai samaksai

37.
Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai samaksai ir paredzēts:
37.1. optisko briļļu lēcu iegādei trūcīgām vai maznodrošinātām personām. Pabalsts gada laikā
nevar pārsniegt 15 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas un vienai personai
nevar būt lielāks par faktiskajiem optisko briļļu lēcu iegādes izdevumiem;
37.2. 80 % apmērā medicīnisko izdevumu (izņemot medikamentus) samaksai līdz 355 euro
gadā par pacienta iemaksu stacionārā, slimību diagnostikai, līdzmaksājumam par
operāciju personām, kuras likumā noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai
maznodrošinātām personām, un vientuļi dzīvojošiem pensionāriem, kuru vidējie
ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 90 % no valstī noteiktās minimālās
mēneša darba algas un kuriem nav citu resursu ienākumu gūšanai;
37.3. zobu regulēšanai bērniem no trūcīgam, maznodrošinātām un sociālā riska ģimenēm (pēc
sociālā darbinieka atzinuma, ja lieta ir aktīva) 115 euro gadā.
38.
Vienreizēju pabalstu 200 euro piešķir alkoholisma ārstēšanai Minesotas programmā
personām darbaspējīgā vecumā no maznodrošinātām un sociālā riska ģimenēm, kuru
ģimenēs ir nepilngadīgi bērni, pēc motivācijas programmas iziešanas, ja pašvaldībā
apmierināti personu iesniegumi pēc garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošinājuma
un dzīvokļa pabalstiem.
39.
Pabalstu, nepārsniedzot 100 euro gadā, piešķir ārsta rehabilitologa pirmreizējai
konsultācijai un viņa nozīmēto rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai personām ar
2.invaliditātes grupu un tikai gadījumos, ja nepieciešamie pakalpojumi nav iekļauti valsts
kompensējamo pakalpojumu sarakstā.
40.
Pabalstu medicīnisko izdevumu samaksai pārskaita attiecīgajai ārstniecības iestādei, kas
sniegusi pakalpojumu vai personas norēķinu kontā, ja persona jau samaksājusi par
pakalpojumu.
41.
Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no medicīnisko
pakalpojumu saņemšanas dienas.
X. Pabalsts transporta izdevumu samaksai
42.
Pabalstu transporta izdevumu samaksai piešķir:
42.1. līdz 90 euro gadā specializētā transporta izdevumiem personām ar kustību traucējumiem
nokļūšanai uz ārstniecības/rehabilitācijas iestādēm (vai no tām) saskaņā ar ārsta
nosūtījumu, pārskaitot pabalstu attiecīgajam pakalpojuma sniedzējam uz norēķina kontu;
(Grozīts ar 29.01.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.2.)
42.2. līdz 15 euro gadā nokļūšanai pie bērnu psihiatra trūcīgām, maznodrošinātām un sociālā
riska ģimenēm, iesniedzot izdevumus attaisnojošus dokumentus un ārsta nosūtījuma
kopiju augstākminēto pakalpojumu saņemšanai, pārskaitot pabalstu uz personas norēķinu
kontu.
43.
Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no transporta
pakalpojuma saņemšanas dienas.
XI. Vienreizējs pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma
44.

Vienreizējs pabalsts personām, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma
vietas, tiek piešķirts, pamatojoties uz personas iesniegumu un izziņu no Ieslodzījuma
vietu pārvaldes un kuras pamata dzīvesvieta pirms notiesāšanas bija deklarēta Bauskas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
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45.

Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas
no ieslodzījuma vietas, izvērtējot attiecīgās personas materiālo situāciju. Ja personai nav
ienākumu, uzkrājumu un šo noteikumu 53.2.apakšpunktā minēto īpašumu, tai piešķir
vienreizēju pabalstu 50 euro apmērā.
XII. Pabalsts pirts apmeklējumam

Pabalsts pirts apmeklējuma izmantošanai ir 75 % apmērā no pakalpojuma sniedzēja
noteiktās pakalpojuma maksas, bet ne vairāk kā 10 euro mēnesī vienai personai.
47.
Tiesības saņemt pabalstu ir:
47.1. trūcīgai un maznodrošinātai personai (ģimenei), kura dzīvo mājoklī bez vannas vai dušas;
47.2. pensionāriem, kuru pensija ir mazāka par 250 euro un kuri dzīvo mājoklī bez vannas vai
dušas;
48.
Persona pakalpojuma sniedzējam uzrāda izziņu par pabalsta piešķiršanu.
49.
Pabalstu pēc pakalpojuma sniedzēja saņemtā rēķina un dokumentēta apliecinājuma par
personas konkrēto pirts apmeklējumu pārskaita uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja
norēķinu kontu.
46.

XIII. Pabalstu piešķiršanas kārtība
Ģimene (persona) Sociālajā dienestā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē iesniedz iesniegumu
(rakstveidā vai izsaka mutvārdos), kurā vēlams norādīt nepieciešamo pašvaldības sociālās
palīdzības pabalsta veidu. Mutvārdos izteiktu iesniegumu personas klātbūtnē noformē
rakstveidā un, ja nepieciešams, izsniedz iesnieguma kopiju.
51.
Sociālajā dienestā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī invaliditāti
apliecinošu dokumentu vai pensionāra apliecību, ja persona ir ar invaliditāti vai
pensionārs un šīs ziņas pašvaldībā nav pieejamas.
52.
Sociālais dienests pēc personas iesnieguma saņemšanas desmit darbdienu laikā novērtē
ģimenes (laulāto, personu, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā
mājoklī) materiālo stāvokli, apseko personu dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas
apsekošanas aktu, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanā, novērtē vajadzības pēc
pabalsta un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.
53.
Bauskas novada pašvaldībā ir noteikti šādi kritēriji, izvērtējot ģimenes/personas atbilstību
trūcīgās ģimenes/personas statusam:
53.1. par īpašumiem nav uzskatāmi:
53.1.1. zeme un mežs platībā līdz 3 ha, ko izmanto ienākumu gūšanai pamatvajadzību
apmierināšanai atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta
11.punktam;
53.1.2. zeme un mežs platībā līdz 5 ha, ko izmanto ģimenes, kuru sastāvā ir nepilngadīgi bērni;
53.1.3. nekustamais īpašums vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no ģimenes
locekļiem, kurā dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits
īpašums;
53.1.4. viena garāža, viena automašīna (t.sk. transportlīdzekļa turētāja statusā), kas ģimenes
īpašumā ir ilgāk par divpadsmit mēnešiem, kā arī viens velosipēds katram ģimenes
loceklim, mopēds, motorollers vai motocikls, kas ir ģimenes īpašumā;
53.2. par īpašumiem ir uzskatāmi:
53.2.1. zeme un mežs, izņemot 53.1.1. un 53.1.2.apakšpunktā minētos gadījumus;
53.2.2. ēkas, izņemot nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo
pabalsta pieprasītājs un personas, kurām ir kopīga saimniecība ar viņu;
53.2.3. automašīna, kuru persona lieto transportlīdzekļa turētāja statusā, ja personai īpašumā jau
ir viena automašīna ilgāk par divpadsmit mēnešiem, kā arī traktortehnika, autobusi un
ūdens transportlīdzekļi.
50.
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54.
55.

Ģimenēm (personām), kurām ir 53.2.apakšpunktā minētie īpašumi, trūcīgās personas
statusu nepiešķir.
Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas (administratīvā akta izdošanas) informē
personu par pieņemto lēmumu, bet atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma
iemeslu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) termiņus un kārtību.
XIV. Apsekošana dzīvesvietā

56.

57.

58.

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

59.
60.
61.

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

62.
63.

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

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 29.janvārī

prot.Nr.2, 18.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos
noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona
atzīstama par maznodrošinātu”
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešā daļa nosaka, ja ir
apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas)
ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas)
pamatvajadzību apmierināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada
24.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona
atzīstama par maznodrošinātu”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai
nosūtīt saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra
saistošajos noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama
par maznodrošinātu”” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā
veidā zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā:
1. Saistošie noteikumi Nr.3 „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra
saistošajos noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona
atzīstama par maznodrošinātu”” uz 1 lp.
2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

APSTIPRINĀTI
ar Bauskas novada domes
2015.gada 29.janvāra lēmumu
(prot.Nr.2, 18.p.)

Bauskas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošie noteikumi Nr.3
„Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos
noteikumos Nr.3 „Kārtība, kādā ģimenes vai atsevišķi dzīvojoša persona
atzīstama par maznodrošinātu”
Bauskā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta
trešo daļu un likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu
1.
Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Kārtība, kādā ģimenes vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu” šādus
grozījumus:
1.1. aizstāt 12.1.apakšpuntā skaitli „142,29” ar skaitli „150”;
1.2. izteikt 12.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„12.2. ģimenes (personas) ienākumi tiek izvērtēti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta
noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu” un Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Saistošie
noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” 53.punkta
nosacījumiem”.
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 29.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.29
„Grozījumi 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Kārtība, kādā ģimene
vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu””
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības
Grozījumi ir nepieciešami, jo mainījušies saistošie noteikumi par
pamatojums
Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem, uz
kuriem šajos noteikumos ir atsauces, izvērtējot klienta
ienākumus.
2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Nomainīts spēkā neesošo noteikumu nosaukums uz spēkā
esošajiem saistošajiem noteikumiem „Saistošie noteikumi par
Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”, kā
arī tiek mainīts maznodrošinātās personas ienākumu līmenis no
142,99 euro uz 150 euro.
Maznodrošinātās personas statuss dod tiesības personai pretendēt
uz pašvaldības pabalstiem, arī neliels maznodrošinātās personas
līmeņa pieaugums ietekmē pašvaldības budžetu – 2015.gadā
pieaugums plānojams aptuveni 7000 euro apmērā.
Nav ietekmes
Saistošo noteikumu piemērošanu nodrošina Bauskas novada
pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”.
Konsultācijas nav notikušas

R.Ābelnieks

Latvijas Republika

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2011.gada 24.februārī

Nr.3
(prot.Nr.2, 10.§)

Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par
maznodrošinātu
(Grozījumi 26.09.2013.; 29.01.2015.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Pa pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta
trešo daļu un likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta
sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka ienākumus un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene,
kas sastāv no laulātajiem vai personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās
vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene (persona)) tiek atzīta par
maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un
materiālais stāvoklis.
2. Ģimenes (personas) ienākumus un materiālā stāvokļa atbilstību šajos noteikumos noteiktajam
līmenim novērtē un lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam pieņem Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais
dienests” (turpmāk – Sociālais dienests), ja ģimenes (personas) deklarētā un faktiskā
dzīvesvieta ir Bauskas novada administratīvajā teritorijā.
3. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam novērtē pēc rakstiska iesnieguma,
kuru iesniedz viens no ģimenes locekļiem vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk –
palīdzības pieprasītājs), saņemšanas.
4. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss nedod tiesības pretendēt uz pašvaldības
sociālajiem pabalstiem, ja pašvaldības saistošie noteikumi nenosaka citu kārtību.
II. Ienākumu un materiālā stāvokļa deklarēšana
4. Lai tiktu novērtēti ienākumi un materiālais stāvoklis, statusa pieprasītājs aizpilda iztikas
līdzekļu deklarāciju (turpmāk tekstā – deklarācija), kā arī iesniedz Sociālajam dienestam
dokumentus, kas apstiprina deklarācijā norādītās ziņas par ienākumiem un īpašumiem,
ja ziņas nav pieejamas datu reģistros.
5. Deklarācijā statusa pieprasītājs sniedz ziņas par sevi un pārējiem ģimenes locekļiem vai
personām, kurām ir kopīgi izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī par
atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegto materiālo palīdzību.

6. Deklarācijā statusa pieprasītājs norāda ienākumus atbilstoši Ministru kabineta 30.03.2010.
noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu” un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5.pantam.
7. Ienākumi, no kuriem maksājams iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksas, deklarējami apmērā, kas veidojas pēc iedzīvotāju ienākuma
nodokļa nomaksas un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanas.
8. Statusa pieprasītājs ir atbildīgs par deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.
9. Sociālais dienests pārbauda deklarācijā norādītos datus, izmantojot valsts datu reģistrus un
citus informācijas avotus.
10. Sociālajam dienestam ir tiesības veikt ģimenes (personas) apsekošanu dzīvesvietā,
kuras laikā tiek aizpildīta veidlapa „Akts ģimenes (personas) apsekošanai dzīvesvietā”.
Nākamo apsekošanu Sociālais dienests veic atbilstoši nepieciešamībai vai saskaņā ar
vienošanos.
11. Statusa pieprasītājam jāuzrāda Sociālajam dienestam personas statusu apliecinoši dokumenti
(bezdarbniekiem un darba meklētājiem - Nodarbinātības valsts aģentūras izziņa, personām,
kuras sasniegušas 15 gadu vecumu - mācību iestādes izziņa u.c.), un pēc Sociālā dienesta
pieprasījuma – dokumenti, kas apliecina papildu ienākumus, naudas uzkrājumus un
īpašumus.
III. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot ģimene (persona)
atzīstama par maznodrošinātu
12. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja:
12.1. tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 150 euro;
(Grozīts ar 29.01.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.3.)
12.2. ģimenes (personas) ienākumi tiek izvērtēti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada
30.marta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu” un Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajiem
noteikumiem Nr.2 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem” 53.punkta nosacījumiem. (Grozīts ar 29.01.2015.saistošajiem noteikumiem
Nr.3.)
IV. Sociālā dienesta lēmuma par maznodrošinātas ģimenes(personas) statusa piešķiršanu
paziņošanas kārtība
13. Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šo noteikumu II. nodaļā minēto ziņu
saņemšanas paziņo statusa pieprasītājam lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusa piešķiršanu. Sociālais dienests izsniedz izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam. Izziņu paraksta Sociālā dienesta vadītājs.
14. Maznodrošinātas personas/ģimenes statuss tiek piešķirts:
14.1. sākot no tā mēneša pirmā datuma, kad pieņemts lēmums par maznodrošinātas
personas/ģimenes statusa piešķiršanu;
14.2. ja vismaz viens no iesniedzēja ģimenes locekļiem ir darbaspējas vecumā, izņemot
nestrādājošas personas ar invaliditāti, maznodrošinātas personas/ģimenes statusu nosaka uz
sešiem mēnešiem, pārējos gadījumos – uz divpadsmit mēnešiem.
V. Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
15. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu,
Sociālais dienests divu nedēļu laikā rakstveidā informē statusa pieprasītāju par atteikumu
un tā pamatojumu, kā arī par lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.
2

16. Sociālā dienesta lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai
atteikumu to piešķirt, statusa pieprasītājs var apstrīdēt Bauskas novada domē
administratīvajā aktā norādītajā termiņā un kārtībā. Bauskas novada domes lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā administratīvajā aktā norādītajā termiņā un kārtībā.
VI . Noslēguma jautājums
17. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības laikrakstā
„Bauskas Novada Vēstis”.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

(paraksts)
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Pielikums
Bauskas novada domes
2011.gada 24.februāra saistošajiem
noteikumiem Nr.3
IZZIŅA
PAR ATBILSTĪBU MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSAM
Bauskā
20___ gada _________

Nr.______

Bauskas novada Sociālais dienests apliecina, ka ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai,
_______________________________________________________________,
(vārds, uzvārds)

(personas kods)

kuras deklarētā dzīvesvieta ir _______________________________________
____________________________________________,Bauskas novads
un kuras sastāvā ir šādi ģimenes locekļi:
1. __________________________________________________________
(vārds, uzvārds)

(personas kods)

2. __________________________________________________________
(vārds, uzvārds)

(personas kods)

3. __________________________________________________________
(vārds, uzvārds)

(personas kods)

piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss atbilstoši Bauskas novada domes ---------saistošajiem noteikumiem Nr. __”Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu
Bauskas novadā”.
Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss piešķirts uz laiku no __. ___. 20__. līdz
__. ___.20__.

Bauskas novada
Sociālā dienesta vadītājs

________________

________________
paraksta atšifrējums

paraksts

(sagatavotāja uzvārds un tālruņa numurs)
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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 29.janvārī

prot.Nr.2, 19.p.

Par saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam
bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” apstiprināšanu
2014.gada 22.jūlijā tika pieņemti grozījumi likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā” (turpmāk – Likums), kas papildināja Likumu ar 25.2 pantu, kas nosaka, ka pašvaldība
domes saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā maksā dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie
aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.2 pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 „Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam
bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai
nosūtīt saistošos noteikumus Nr.30 „Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam
bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
Pielikumā:
1. Saistošie noteikumi Nr.4 „Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” uz 1 lp.
2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

APSTIPRINĀTI
ar Bauskas novada domes
2015.gada 29.janvāra lēmumu
(prot. Nr.2 , 19.p)

Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš
palicis bez vecāku gādības
Bauskā
2015.gada 29.janvārī

Nr.4
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.2panta
piekto daļu

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek pieprasīts, aprēķināts un piešķirts dzīvokļa
pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim un bērnam bez vecāku gādības palikušam,
pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās bērnu aprūpes iestādēs, audžuģimenē vai pie
aizbildņa.
2.
Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, bērns bārenis vai bērns, kurš, palicis bez vecāku gādības,
iesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests”
(turpmāk – Sociālais dienests) iesniegumu, dzīvokļa, dzīvokļa daļas, dzīvojamās mājas vai
dzīvojamās mājas daļas (turpmāk arī - dzīvoklis) īres vai apakšīres līguma, īpašumtiesības
apliecinoša dokumenta, ar dzīvokļa lietošanu saistīto maksājumu dokumentu (rēķini,
kvītis, maksājumu uzdevumi u.c.) kopijas, uzrādot oriģinālus.
3.
Sociālais dienests desmit darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par
dzīvokļa pabalsta piešķiršanu un izmaksas kārtību vai atteikumu piešķirt dzīvokļa pabalstu.
4.
Dzīvokļa pabalsta apmēru Sociālais dienests aprēķina, ņemot par pamatu šo saistošo
noteikumu 6.punktā noteiktos dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas normatīvos izdevumus.
5.
Dzīvokļa pabalsta maksimālais apmērs mēnesī ir 50 euro, bet apkures periodā (no oktobra
līdz aprīlim) maksimālais dzīvokļa pabalsta apmērs ir 70 euro;
6.
Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, izmantojami šādi normatīvie izdevumi:
6.1. par īri, obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām un centralizēto apkuri:
6.1.1. dzīvokļa daļai vai dzīvojamās mājas daļai par 20 m2 no kopējās platības;
6.1.2. dzīvokļa daļai vai dzīvojamās mājas daļai personai ar I vai II grupas invaliditāti par 36 m2
no kopējās platības;
6.1.3. dzīvoklim vai dzīvojamai mājai par 36 m2 no kopējās platības.
6.2. par dzīvokļa īri un nepieciešamajiem izdevumiem par obligāti veicamajām pārvaldīšanas
darbībām – 0,70 euro par 1 m2;
6.3. par elektroenerģiju atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 50 kilovatstundas
(kWh);
6.4. par dabasgāzi atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 2 m3;
6.5. par siltumenerģiju apkures un karstā ūdens nodrošināšanai - 0,50 euro par 1 m2;
6.6. par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem (vai asenizācijas nodrošināšana)
atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 3 m3;
1.

6.7.
7.

8.

par sadzīves atkritumu izvešanu – 0,80 euro.
Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, tiek
izmaksāts reizi mēnesī ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 25.datumam, pārskaitot to uz bērna
bāreņa vai bērna, kurš palicis bez vecāku gādības, iesniegumā norādīto norēķinu kontu
kredītiestādē. Dzīvokļa pabalsts pēc bērna bāreņa vai bērna, kurš palicis bez vecāku
gādības, iesniegumā izteikta lūguma var tikt pārskaitīts pakalpojumu sniedzējiem.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Bauskas
Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

2

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.4
„Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš
palicis bez vecāku gādības”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
2014.gada 22.jūlijā tika pieņemti grozījumi likumā „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā”, kas papildināja likumu ar 25.2 pantu, kas
nosaka pašvaldībām pienākumu izmaksāt dzīvokļa pabalstu bērnam
bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības.
Grozījumi likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” dod
pašvaldībai tiesības ar pašvaldība domes saistošajiem noteikumiem
noteikt kārtību, kādā maksāt dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē,
audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību
līdz 24 gada vecuma sasniegšanai.
Saistošie noteikumi dos iespēju bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis
bez vecāku gādības, pašam izvēlēties sev dzīvokli/dzīvojamo telpu un
saņemt pabalstu.
Ir plānots, ka 2015.gadā dzīvokļa pabalsts tiks piešķirts 17 bērniem
bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības.
Kopā dzīvokļa pabalstam ir nepieciešami 12 240 euro.

Nav ietekmes

Dzīvokļa pabalstu administrē Bauskas novada pašvaldības iestāde
„Bauskas novada Sociālais dienests”
Konsultācijas nav notikušas

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 29.janvārī

prot.Nr.2, 20.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 9,
„Kūdra 5”, Vecsaules pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr. 9, „Kūdra 5”, Kūdra,
Vecsaules pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts vienistabas dzīvoklis Nr. 9, „Kūdra 5”,
Kūdra, Vecsaules pagastā ar platību 37,6 m². Dzīvoklis ilgstoši nav apdzīvots, nav dzīvošanai
derīgā stāvoklī un tā sakārtošanai nepieciešami ievērojami pašvaldības finanšu līdzekļi.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrās daļu publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada domes vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.9, „Kūdra 5”, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 37,6 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0071, ar platību 1111 m²
376/2585 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli
Nr.9, „Kūdra 5”, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 37,6 m², dzīvojamās mājas
un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0071, ar platību 1111 m² 376/2585 domājamās
daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, īres
un komunālo maksājumu parādu sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 29.janvārī

prot.Nr.2, 21.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 7,
„Kūdra 5”, Vecsaules pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.7, „Kūdra 5”, Kūdra,
Vecsaules pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts vienistabas dzīvoklis Nr. 7, „Kūdra 5”,
Kūdra, Vecsaules pagastā ar platību 39,8 m². Dzīvoklis ilgstoši nav apdzīvots, nav dzīvošanai
derīgā stāvoklī un tā sakārtošanai nepieciešami ievērojami pašvaldības finanšu līdzekļi.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrās daļu publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.7, „Kūdra 5”, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 39,8 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0071, ar platību 1111 m²
398/2585 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli
Nr.7, „Kūdra 5”, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 39,8 m², dzīvojamās mājas
un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0071, ar platību 1111 m² 398/2585 domājamās
daļas
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, īres
un komunālo maksājumu parādu sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
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 29.janvārī

prot.Nr.2, 22.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4,
„Kūdra 5”, Vecsaules pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.4, „Kūdra 5”, Kūdra,
Vecsaules pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts vienistabas dzīvoklis Nr.4, „Kūdra 5”,
Kūdra, Vecsaules pagastā ar platību 43,6 m². Dzīvoklis ilgstoši nav apdzīvots, nav dzīvošanai
derīgā stāvoklī un tā sakārtošanai nepieciešami ievērojami pašvaldības finanšu līdzekļi.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrās daļu publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.4, „Kūdra 5”, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov., ar kopējo platību 43,6 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0071, ar platību 1111 m²
436/2585 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli
Nr.4, „Kūdra 5”, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov., ar kopējo platību 43,6 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0071, ar platību 1111 m² 436/2585
domājamās daļas
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, īres
un komunālo maksājumu parādu sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
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 29.janvārī

prot.Nr.2, 23.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2,
„Kūdra 5”, Vecsaules pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr. 2, „Kūdra 5”, Kūdra,
Vecsaules pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts vienistabas dzīvoklis Nr.2, „Kūdra 5”,
Kūdra, Vecsaules pagastā ar platību 48,2 m². Dzīvoklis ilgstoši nav apdzīvots, nav dzīvošanai
derīgā stāvoklī un tā sakārtošanai nepieciešami ievērojami pašvaldības finanšu līdzekļi.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrās daļu publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada domes vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.2, „Kūdra 5”, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 48,2 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0071, ar platību 1111 m²
482/2585 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.2,
„Kūdra 5”, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 48,2 m², dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0071, ar platību 1111 m² 482/2585 domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, īres
un komunālo maksājumu parādu sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
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 29.janvārī

prot.Nr.2, 24.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1,
„Kūdra 5”, Vecsaules pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.1, „Kūdra 5”, Kūdra,
Vecsaules pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts vienistabas dzīvoklis Nr.1, „Kūdra 5”,
Kūdra, Vecsaules pagastā ar platību 40,7 m². Dzīvoklis ilgstoši nav apdzīvots, nav dzīvošanai
derīgā stāvoklī un tā sakārtošanai nepieciešami ievērojami pašvaldības finanšu līdzekļi.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrās daļu publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada domes vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.1, „Kūdra 5”, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 40,7 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0071, ar platību 1111 m²
407/2585 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli
Nr.1, „Kūdra 5”, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 40,7 m², dzīvojamās mājas
un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0071, ar platību 1111 m² 407/2585 domājamās
daļas
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, īres
un komunālo maksājumu parādu sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
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 29.janvārī

prot.Nr.2, 25.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1,
„Kūdra 3”, Vecsaules pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.1, „Kūdra 3”, Kūdra,
Vecsaules pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts vienistabas dzīvoklis Nr.1, „Kūdra 3”,
Kūdra, Vecsaules pagastā ar platību 30,9 m². Dzīvoklis ilgstoši nav apdzīvots, nav dzīvošanai
derīgā stāvoklī un tā sakārtošanai nepieciešami ievērojami pašvaldības finanšu līdzekļi.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrās daļu publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.1, „Kūdra 3”, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 30,9 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0069, ar platību 822 m²
309/1731 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli
Nr.1, „Kūdra 3”, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 30,9 m², dzīvojamās mājas
un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0069, ar platību 822 m² 309/1731 domājamās
daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, īres
un komunālo maksājumu parādu sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
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 29.janvārī

prot.Nr.2, 26.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5,
„Kūdra 3”, Vecsaules pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.5, „Kūdra 3”, Kūdra,
Vecsaules pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts vienistabas dzīvoklis Nr.5, „Kūdra 3”,
Kūdra, Vecsaules pagastā ar platību 39,3 m². Dzīvoklis ilgstoši nav apdzīvots, nav dzīvošanai
derīgā stāvoklī un tā sakārtošanai nepieciešami ievērojami pašvaldības finanšu līdzekļi.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrās daļu publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.5, „Kūdra 3”, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 39,3 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0069, ar platību 822 m²
393/1731 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli
Nr.5, „Kūdra 3”, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 39,3 m², dzīvojamās mājas
un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0069, ar platību 822 m² 393/1731 domājamās
daļas
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, īres
un komunālo maksājumu parādu sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
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 29.janvārī

prot.Nr.2, 27.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Ērģelnieki”
- X, Vecsaules pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts V.Dz. iesniegums ar lūgumu atļaut atsavināt
pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli „Ērģelnieki”-x, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot V.Dz. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis „Ērģelnieki”-3, Vecsaules
pagastā ar platību 28,6 m². Dzīvoklis izīrēts Vairai Dzenei un ar viņu ir noslēgts dzīvojamās telpas
īres līgums.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes
loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 3.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, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli „Ērģelnieki”-x, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 28,6 m², dzīvojamās
mājas, palīgēkas un zemesgabala, kadastra apzīmējums x, ar platību 495 m², 286/2329 domājamās
daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
dzīvokli „Ērģelnieki”-x, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 28,6 m², dzīvojamās
mājas, palīgceltnes un zemesgabala, kadastra apzīmējums x, ar platību 495 m² 286/2329
domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, sedz
nekustamā īpašuma ieguvējs.
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 29.janvārī

prot.Nr.2, 28.p.

Par Bauskas novada pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu
zemesgrāmatā
Pamatojoties uz likuma „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 atrodas Bauskas novada pašvaldības bilancē,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda šādus pašvaldības bilancē esošos
dzīvokļu īpašumus:
1.1. Biržu ielā 6, Bauskā dzīvokļa īpašumu Nr.1, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.1, dzīvojamās
mājas, zemesgabala, kadastra Nr.4001 005 0258, 625 m² platībā un palīgēkas 294/1140
kopīpašuma domājamās daļas;
1.2. Biržu ielā 8, Bauskā dzīvokļa īpašumu Nr.6, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.6, dzīvojamās
mājas, zemesgabala, kadastra Nr.4001 005 0104, 3253 m² platībā un palīgēkas 210/2008
kopīpašuma domājamās daļas;
1.3. Biržu ielā 20, Bauskā dzīvokļa īpašumu Nr.10, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.10,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra Nr. 4001 005 0189, 2889 m² platībā 734/11577
kopīpašuma domājamās daļas;
1.4. Baznīcas ielā 9, Bauskā:
1.4.1. dzīvokļa īpašumu Nr.6, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.6, dzīvojamās mājas, zemesgabala,
kadastra Nr. 4001 003 0092, 1429 m² platībā un palīgēkas 441/3819 kopīpašuma domājamās
daļas;
1.4.2. dzīvokļa īpašumu Nr.14, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.14, dzīvojamās mājas,
zemesgabala, kadastra Nr.4001 003 0092, 1429 m² platībā un palīgēkas 332/3819 kopīpašuma
domājamās daļas;
1.5. Baznīcas ielā 12, Bauskā:
1.5.1. dzīvokļa īpašumu Nr.8, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.8, dzīvojamās mājas, zemesgabala,
kadastra Nr. 4001 003 0090, 1114 m² platībā un palīgēkas 537/2030 kopīpašuma domājamās
daļas;
1.5.2. dzīvokļa īpašumu Nr.9A, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.1, dzīvojamās mājas,
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 003 0090, 1114 m² platībā un palīgēkas 233/3030 kopīpašuma
domājamās daļas;
1.6. Baznīcas ielā 14, Bauskā dzīvokļa īpašumu Nr.1, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.1,
dzīvojamās mājas, zemesgabala, kadastra Nr. 4001 003 0091, 2214 m² platībā un palīgēkas
963/3135 kopīpašuma domājamās daļas;

1.7. Ceriņu ielā 1, Bauskā:
1.7.1. dzīvokļa īpašumu Nr.3, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.3, dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 005 0195, 1609 m² platībā 572/8155 kopīpašuma domājamās
daļas;
1.7.2. dzīvokļa īpašumu Nr.4, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.4, dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 005 0195, 1609 m² platībā 373/8155 kopīpašuma domājamās
daļas;
1.8. Upmalas ielā 4, Bauskā dzīvokļa īpašumu Nr. 22, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.22 un
dzīvojamās mājas 512/22919 kopīpašuma domājamās daļas;
1.9. Upmalas ielā 10, Bauskā:
1.9.1. dzīvokļa īpašumu Nr.6, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.6, dzīvojamās mājas, zemesgabala,
kadastra Nr. 4001 002 0200, 2490 m² platībā un palīgēkas 137/7575 kopīpašuma domājamās
daļas;
1.9.2. dzīvokļa īpašumu Nr.6A, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.6A, dzīvojamās mājas,
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 002 0200, 2490 m² platībā un palīgēkas 307/7575 kopīpašuma
domājamās daļas;
1.10. Upes ielā 3, Bauskā:
1.10.1. dzīvokļa īpašumu Nr.6, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.6, dzīvojamās mājas,
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0171, 1751 m² platībā un palīgēku 293/3037 kopīpašuma
domājamās daļas;
1.10.2. dzīvokļa īpašumu Nr.9, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.9, dzīvojamās mājas,
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0171, 1751 m² platībā un palīgēku 469/3037 kopīpašuma
domājamās daļas;
1.10.3. dzīvokļa īpašumu Nr.10, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.10, dzīvojamās mājas,
zemesgabala, kadastra Nr. 4001 004 0171, 1751 m² platībā un palīgēku 285/3037 kopīpašuma
domājamās daļas;
1.11. Kalna ielā 20, Bauskā dzīvokļa īpašumu Nr.3A, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.3A,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra Nr. 4001 003 0151, 532 m² platībā 421/1874
kopīpašuma domājamās daļas;
1.12. Skolas ielā 15, Bauskā dzīvokļa īpašumu Nr.13, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.13,
dzīvojamās mājas, zemesgabala, kadastra Nr.4001 005 0189, 4417 m² platībā un palīgēku
400/10477 kopīpašuma domājamās daļas.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” veikt šā lēmuma
1.punktā minēto dzīvokļu īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Bauskas novada
pašvaldības vārda.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts D.E, dzīvesvieta: Rīgas iela X, Bauskā, Bauskas nov.,
iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu,
kura termiņš beidzies 2014.gada 31.decembrī.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES
SERVISS” 12.12.2014. izziņa Nr.1.15/147 „Par īres dzīvokļa Rīgas ielā X, Bauskā
maksājumiem”.
Izskatot D.E iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
D.E 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.punktā ietvertas
īrnieka tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu 30 (trīsdesmit) dienas pirms īres līguma
termiņa izbeigšanās.
Īrniekam D.E 2014.gada 31.decembrī 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, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar
D.E., personas kods x, līdz 2015.gada 31. decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus ar D.E. 05.03.2014. noslēgtajā dzīvojamās telpas Rīgas ielā
X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā īres līguma grozīšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts J.K., dzīvesvietas adrese: Rīgas ielā X, Bauskā,
Bauskas nov., iesniegums, kurā viņa lūdz dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā īres līgumu
noslēgt ar viņu, jo meita L.K., kas bija dzīvokļa īrniece, 2015.gada 1.janvārī mirusi. Iesniegums
saņemts Bauskas novada domē 2014.gada 8.janvārī.
Izskatot J.K. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
dzīvokļa Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īrniece L.K. 2015.gada 1.janvārī mirusi;
J.K.2011.gada 19.maijā iemitinājusies un dzīvo Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov.
No Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS”
12.01.02.2015.izziņas Nr.1-6/1 „Par īres dzīvokļa Rīgas ielā X, Bauskā maksājumiem” redzams,
ka minētajai personai nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, ka īrnieka nāves vai
rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam
piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar J.K.,
personas kods X, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar
J.K..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par nekustamā īpašuma daļas Pļavu iela 6, Bauskā piekritību
Ar Bauskas novada administrācijas 2014.gada 4.novembra lēmumu „Par robežu
precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0214 Bauskā” tika precizētas
robežas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0214, kā rezultātā radās zemes vienība
0,05 ha platībā, kas atbilst starpgabala statusam.
Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 „Bauskas
novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” minimālā platība Bauskas pilsētas teritorijā Pļavu ielas rajonā noteikta 1200
m2 .
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 zemesgrāmatā ierakstāma zeme, kura ir starpgabals.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1.
Noteikt, ka zemes vienība 0,05 ha platībā, kas izveidojusies precizējot dabā zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0214 robežas, ir starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai
un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2.
Zemes starpgabalu 0,05 ha platībā pievienot nekustamam īpašumam Mazā Salātu iela,
kadastra Nr.4001 005 0316.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā 1, Bauskā nomas līguma pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Bauskas novada administratīvās ēkas Uzvaras ielā 1,
Bauskā nedzīvojamās telpas nomnieka – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras iesniegums,
kurā izteikts lūgums pagarināt nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā 1, Bauskā nomas līguma termiņu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 7., 9. un 87.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Pagarināt ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru iepriekš noslēgto nedzīvojamo telpu
nomas līguma termiņu par telpu nomu ēkā Uzvaras ielā 1, Bauskā uz laiku līdz 2015.gada
31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” veikt grozījumus
ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru noslēgtajā nedzīvojamo telpu nomas līgumā
atbilstoši šā lēmuma 1.punktam.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu Slimnīcas ielā 4, Bauskā
Bauskas novada pašvaldībā saņemti SIA „Inas Mortukānes ārstes prakse”, SIA „GUSTO”
un ārstes Aijas Tēraudes iesniegumi, kuros lūgts izskatīt jautājumu par nedzīvojamo telpu
iznomāšanu ēkā Slimnīcas ielā 4, Bauskā ārtsniecisko pakalpojumu sniegšanai.
Izskatot saņemtos iesniegumus, Bauskas novada dome konstatēja:
SIA „Inas Mortukānes ārstes prakse”, SIA „GUSTO” un Aija Tēraude no pašvaldības
kapitālsabiedrības „Bauskas slimnīca” nomāja nedzīvojamās telpas ēkā Slimnīcas ielā 4, Bauskā
ārstniecisko pakalpojumu sniegšanai. Nomas līguma termiņš beidzies 2014.gada 31.decembrī.
Bauskas novada dome 2014.gada 27.novembrī pieņēma lēmumu „Par Bausks novada
pašvaldības nekustamā īpašuma „Dārza iela 7”, Bauskā daļas nodošanu apsaimniekošanā Bauskas
novada pašvaldības iestādei „Vispārējā tipa pansionāts „Derpele””. Saskaņā ar šo lēmumu
pašvaldības iestādei „Vispārējā tipa pansionāts „Derpele” apsaimniekošanā tika nodota ēka
Slimnīcas ielā 4, Bauskā ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0102 003.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 9.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Iznomāt SIA „Inas Mortukānes ārsta prakse”, SIA „GUSTO” un Aijai Tēraudei iepriekš no SIA
„Bauskas slimnīca” nomātās nedzīvojamās telpas ēkā Slimnīcas ielā 4, Bauskā uz laiku līdz
2015.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārējā tipa pansionāts „Derpele”” vadītājai
Intai Savickai noslēgt nomas līgumus atbilstoši šā lēmuma 1.punktā noteiktajam.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Lāčplēša iela X, Bauskā domājamās daļas atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts R.L. iesniegums, kurā izteikts lūgums atļaut iegūt
īpašumā zemesgabala daļu Lāčplēša ielā X, Bauskā.
Izskatot R.L. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums
Lāčplēša iela X, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.X, sastāv no zemes vienības 0,1735 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu X un pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000173755. Uz
zemesgabala Lāčplēša iela X, Bauskā atrodas 12 dzīvokļu dzīvojamā māja ar būves kadastra
apzīmējumu X un funkcionāli saistīta palīgēka - šķūnis ar būves kadastra apzīmējumu X. Visi
dzīvokļa īpašumi ir privatizēti un reģistrēti zemesgrāmatā.
R.L. pieder dzīvokļa īpašums Nr.12, kopīpašuma 405/5310 domājamā daļa no
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un 76/909 domājamā daļa no šķūņa.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 4.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemesgrāmatā
ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā zemesgabala domājamo daļu, uz
kuras atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas (būves) daļai. Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka publiskas personas mantu var
pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā
persona.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 4.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, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai R.L. Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Lāčplēša
iela X, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.X, kas sastāv no zemes vienības 0,1735 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, 405/5310 domājamo daļu.
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 ieceres – apkures iekārtu ražotnes izveidošanu Bauskas industriālā un
loģistikas parka teritorijā – atbalstīšanu un zemesgabala Biržu ielā 86,
Bauskā daļas iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts SIA „Bauskas Rūpnīcas Siltums” iesniegums, kurā
izteikts lūgums iznomāt pašvaldībai piederošā zemesgabala Biržu ielā 86, Bauskā daļu 1,2 ha
platībā apkures iekārtu ražotnes izveidošanai.
Izskatot SIA „Bauskas Rūpnīcas Siltums” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja,
ka nekustamais īpašums Biržu iela 86, Bauskā, kadastra Nr. 4001 005 0193, sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0193 ar platību 105,8 ha un pieder Bauskas novada
pašvaldībai saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumu
Nr.708.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu un saskaņā ar
Bauskas novada pašvaldības 2010.gada 25.novembra saistošo noteikumu „Par neapbūvēta
zemesgabala iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru” 6.2 apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atbalstīt ieceri par apkures iekārtu ražotnes izveidošanu industriālā un loģistikas parka
teritorijā, kas sekmētu Bauskas novada uzņēmējdarbības attīstību un radītu jaunas darba vietas.
2. Izsolīt nomas tiesības uz nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala Biržu ielā 86,
Bauskā ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0193 daļu 1,2 ha platībā saskaņā ar grafisko
pielikumu.
3. Uzdot Nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijai veikt nomas tiesību izsoli.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs
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Par nekustamā īpašuma „Barkāni 1” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4092 003 0096 Vecsaules pagastā piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa noteikšanu
Nekustamais īpašums „Barkāni 1”, kadastra Nr.4092 003 0001, Vecsaules pagastā sastāv
no zemes vienības 0,26 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 003 0096.
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 0,26 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 003 0096 atbilst starpgabala
statusam, jo 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.
Saskaņā 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” teritorijas izmantošanas veids zemes vienībai 0,26 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4092 003 0096 – lauku zemes.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.b punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,26 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 003 0096 ir
starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Zemes vienībai 0,26 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 003 0096 noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
3. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
Domes priekšsēdētājs
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Par nekustamā īpašuma „Derpele” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4052 009 0160 daļas Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 1.decembrī saņemts zemnieku saimniecības
„Landmaņi” iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.26/3731), kurā tiek lūgts Bauskas novada domei
iznomāt nekustamā īpašuma „Derpele” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0160
daļu 3 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „Derpele”
pieder pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.408
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamās zemes vienības daļu
2014.gada 14.janvārī tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un
publicēta pašvaldības mājaslapā interneta sadaļā „Noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos
nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Iznomāt zemnieku saimniecībai „Landmaņi”, reģistrācijas Nr.43601027027, juridiskā adrese:
Nākotnes iela 3, Jauncode, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma „Derpele”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0160 daļu 3 ha platībā Codes pagastā
lauksaimnieciskai izmantošanai saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
3. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.02.2015. līdz 31.10.2019.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar zemnieku saimniecību „Landmaņi” 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
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”, Mežotnes pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 13.janvārī saņemts A.A. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „X”, Mežotnes pagastā.
Izskatot A.A. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „X”,
Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, sastāv no zemes vienības 0,3587 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X un pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000535001.
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.
A.A. nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.X, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X
piegul pašvaldības īpašumam „X”.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „X”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, kas sastāv no zemes
vienības 0,3587 ha platībā, kadastra apzīmējums X.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Domes priekšsēdētājs
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”, Mežotnes pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 13.janvārī saņemts A.A. iesniegums (reģistrēts ar Nr.
9-1/52), kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „X”, Mežotnes pagastā.
Izskatot A.A. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „Kaltes
starpgabals”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, sastāv no zemes vienības 0,1715 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X un pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona
tiesas zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.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 nopirkt zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei.
A.A. nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.X, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4072
004 0464 piegul pašvaldības īpašumam „X”.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „X”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, kas sastāv no zemes
vienības 0,1715 ha platībā, kadastra apzīmējums X.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Domes priekšsēdētājs
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”, Mežotnes pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 13.janvārī saņemts A.A. iesniegums (reģistrēts ar
Nr. 9-1/51), kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „X”, Mežotnes pagastā.
Izskatot A.A. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums
„X”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, sastāv no zemes vienības 0,1709 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X un pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000534984.
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.
A.A. nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.X, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X
piegul pašvaldības īpašumam „X”.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu „X”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, kas sastāv no zemes
vienības 0,1709 ha platībā, kadastra apzīmējums X.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Domes priekšsēdētājs
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”, Codes pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 19.janvārī saņemts I.C. iesniegums (reģistrēts ar Nr.
9-1/71), kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „X”, Codes pagastā.
Izskatot I.C. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „X”,
Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, sastāv no zemes vienības 1,0876 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X un pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000535000.
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.
I.C. nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.X, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X piegul
pašvaldības īpašumam „X”.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „X”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, kas sastāv no zemes vienības
1,0876 ha platībā, kadastra apzīmējums X.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Domes priekšsēdētājs

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 29.janvārī

prot.Nr.2, 43.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”, Codes pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 19.janvārī saņemts I.C. iesniegums (reģistrēts ar Nr.
9-1/71), kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „X”, Codes pagastā.
Izskatot I.C. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „X”,
Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, sastāv no zemes vienības 2,8498 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X un pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.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 nopirkt zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei.
I.C. nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.X, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X piegul
pašvaldības īpašumam „X”.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „X”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, kas sastāv no zemes vienības
2,8498 ha platībā, kadastra apzīmējums X.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Domes priekšsēdētājs

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 29.janvārī

prot.Nr.2, 44.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”, Codes pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 19.janvārī saņemts I.C. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „X”, Codes pagastā.
Izskatot I.C. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „X”,
Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, sastāv no zemes vienības 0,4013 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X un pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.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 nopirkt zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei.
I.C. nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.X, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X piegul
pašvaldības īpašumam „X”.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „X”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, kas sastāv no zemes vienības
0,4013 ha platībā, kadastra apzīmējums X.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

