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 28.maijā

prot.Nr.12, 2.p.

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts” piešķiršanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta nolikuma Nr.2 „Par Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumiem” 29., 35.punktu un Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu
piešķiršanas padomes 2015.gada 21.maija atzinumu, Bauskas novada dome nolemj:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts”:
1. SIA „Bauskas slimnīca” ārstei Melitai Davidonei (personas kods x) par ilggadēju
kvalitatīvu ieguldījumu medicīnā Bauskas novadā un jauno speciālistu sagatavošanā
(pieteikuma iesniedzēja SIA „Bauskas slimnīca”).
2. SIA „Bauskas slimnīca” ārstei Allai Hačikjanai (personas kods x) par ilggadēju
kvalitatīvu ieguldījumu medicīnā Bauskas novadā un jauno speciālistu sagatavošanā
(pieteikuma iesniedzēja SIA „Bauskas slimnīca”).
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 28.maijā

prot.Nr.12, 3.p.

Par saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par Bauskas novada simboliku”
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo
daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 9.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada simboliku”
saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai
nosūtīt saistošos noteikumus Nr.7 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada simboliku” triju
darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā:
1. Saistošie noteikumi Nr.7 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada simboliku” uz 5 lp.
2. Pielikumi no 1.līdz 14. uz 14 lp.
3. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Latvijas Republika

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

APSTIPRINĀTI
ar Bauskas novada domes
2015.gada 28.maija sēdes lēmumu
(prot.Nr12, 3.p.)

Saistošie noteikumi par Bauskas novada simboliku
Bauskā
2015.gada 28.maijā

Nr.7
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo
daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 9.punktu
I. Vispārīgais jautājums

1.

Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada simboliku un tās lietošanas kārtību.
II. Bauskas novada simbolika

2.

3.

4.

5.

6.

Bauskas novada simbolika ir: Bauskas novada ģerbonis (1.pielikums), Bauskas pilsētas
ģerbonis (2.pielikums), Brunavas pagasta ģerbonis (3.pielikums), Ceraukstes pagasta
ģerbonis (4.pielikums), Codes pagasta ģerbonis (5.pielikums), Dāviņu pagasta ģerbonis
(6.pielikums), Gailīšu pagasta ģerbonis (7.pielikums), Īslīces pagasta ģerbonis
(8.pielikums), Mežotnes pagasta ģerbonis (9.pielikums), Vecsaules pagasta ģerbonis
(10.pielikums), Bauskas novada karogs (11.pielikums), Bauskas pilsētas karogs
(12.pielikums), Bauskas novada himna (13.pielikums).
Bauskas novada ģerboņa heraldiskais apraksts: zilā laukā sudraba ševrons, labajā augšējā
stūrī zelta lauva. Krāsas pēc Pantone toņu kataloga: zils - PANTONE 286C, sudrabs PANTONE 877C, zelts - PANTONE 873C, melns - PANTONE Black C (apstiprināts
LR Kultūras ministrijā 2010.gada 25.martā).
Bauskas pilsētas ģerboņa heraldiskais apraksts: sarkanā laukā zelta lauva, uz krūtīm
sarkans vairodziņš ar sudraba siju, valsts karoga samēros. Krāsas pēc Pantone toņu
kataloga: sarkans - PANTONE 186C, sudrabs - PANTONE 877C, zelts - PANTONE
873C, melns - PANTONE Black C (apstiprināts Saeimā 1925.gada 31.oktobrī).
Brunavas pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: sudraba laukā sarkans vairogs ar piecu
zelta gredzenu ķēdi (trīs veseli, divas puses) sijas virzienā; zils dubultsāns. Krāsas pēc
Pantone toņu kataloga: zils - PANTONE 286C, sudrabs - PANTONE 877C, melns PANTONE Black, sarkans - PANTONE 186C (apstiprināts LR Kultūras ministrijā
komisijā 2007.gada 7.jūlijā).
Ceraukstes pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: zilā laukā sudraba vējdzirnavas; tāds
pats dubultsāns. Krāsas pēc Pantone toņu kataloga: zils - PANTONE 286C, sudrabs PANTONE 877C, melns - PANTONE Black C (apstiprināts LR Kultūras ministrijā
2006.gadā).

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Codes pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: zaļā laukā 3 zelta kviešu vārpas. Krāsas pēc
Pantone toņu kataloga: zaļš - PANTONE 341C, zelts - PANTONE 873C, melns PANTONE Black C (apstiprināts LR Kultūras ministrijā 1999.gada 25.aprīlī).
Dāviņu pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: zilā laukā sudraba joniskais kapitelis.
Krāsas pēc Pantone toņu kataloga: zils - PANTONE 286C, sudrabs - PANTONE 877C,
melns - PANTONE Black C (apstiprināts LR Kultūras ministrijā 2015.gada 12.maijā).
Gailīšu pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: zelta laukā trīs melni gaiļi. Krāsas pēc
Pantone toņu kataloga: zelts – PANTONE 873C, melns - PANTONE Black C
(apstiprināts LR Kultūras ministrijā 2006.gada 22.jūnijā).
Īslīces pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: šķelts no kreisās ar zilu šaurspāri; 1.sudraba laukā četrlapu āboliņa lapa, 2.- piecreiz šķelts no kreisās ar zeltu un melnu.
Krāsas pēc Pantone toņu kataloga: zils - PANTONE 286C, zaļš – PANTONE 341C,
sudrabs - PANTONE 877C, zelts – PANTONE 873C, melns - PANTONE Black C
(apstiprināts LR Kultūras ministrijā 2006.gada 28.decembrī).
Mežotnes pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: zilā laukā sudraba gredzens ar 10
tordējuma vijām. Krāsas pēc Pantone toņu kataloga: zils - PANTONE 286C, sudrabs PANTONE 877C, melns - PANTONE Black (apstiprināts Valsts heraldikas komisijā
2007.gada 16.augustā).
Vecsaules pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: šķelts no kreisās ar sudraba viļņotu
spāri: zils un zaļš; augšā zelta saule. Krāsas pēc Pantone toņu kataloga: zils - PANTONE
286C, sudrabs - PANTONE 877C, zaļš - PANTONE 341C, zelts - PANTONE 873C,
melns - PANTONE Black (apstiprināts LR Kultūras ministrijā 2015.gada 12.maijā).
Bauskas novada karoga apraksts: taisnstūrveida materiāls ar divām horizontālām joslām,
augšējā josla - sudraba krāsā, apakšējā josla – zilā krāsā. Vidū Bauskas novada ģerboņa
attēls ar sudraba krāsas atdalošo kontūru ap ģerboni. Ģerboņa attēls izvietots 1/6 daļas
karoga platuma attālumā no augšējās un apakšējās karoga malas. Atdalošās kontūras
platums – 1/36 no karoga platuma. Karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2. Ģerboņa
platuma un garuma attiecība ir 0,86:1. Krāsas pēc Pantone toņu kataloga: zils PANTONE 286C, sudrabs - PANTONE 877C, zelts – PANTONE 873C, melns PANTONE BlackC.
Bauskas pilsētas karoga apraksts: taisnstūrveida materiāls ar divām horizontālām joslām,
augšējā josla baltā krāsā, apakšējā josla dzeltenā krāsā, vidū Bauskas novada ģerboņa
attēls. Ģerboņa attēls izvietots 1/5 daļas karoga platuma attālumā no augšējās un
apakšējās karoga malas. Karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2. Ģerboņa platuma un
garuma attiecība ir 0,82:1. Krāsas pēc Pantone toņu kataloga: sarkans - PANTONE 186C,
dzeltens - PANTONE 124C, sudrabs - PANTONE 877C, zelts - PANTONE 873C, melns
- PANTONE BlackC (apstiprināts Bauskas pilsētas domes 1999.gada 11.februāra sēdē).
Bauskas novada himna izpildāma latviešu valodā ar Gata Zotova komponēto mūziku.
Bauskas novada himnai ir šāds teksts (autors Gatis Zotovs):
Dažādi laiki, dažādi karogi plīvo.
Zeme, tā pati zeme, uz kuras tu dzīvo.
Dažādi ļaudis, bet zvaigznes tās pašas mirgo,
No trijām upēm tās skatiem atspulgus tirgo.
Jau četrsimt ziemas un vasaras pilsētas elpa
Jūtama zemē, jūtama ielās un mūros.
Karos tā jaukta, grauta un atkal celta,
Nevienam nenopirkt to, nekur nav tik dārga zelta.
Starp trijām upēm un debesīm,
Mēs katru tavu dienu dzīvosim,
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Kaut ceļu ir daudz, kas jau bērnībā tālumā sauca,
Manas mājas ir un paliks Bauska.
III. Bauskas novada simbolikas lietošana
Bauskas novada, Bauskas pilsētas un Bauskas novada pagastu ģerboņu (turpmāk–
pagastu ģerboņi) lietošana:
16.1. Bauskas novada ģerboni bez Bauskas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) atļaujas
var lietot Bauskas novada dome (turpmāk – dome), pašvaldības institūcijas (iestādes,
struktūrvienības, komisijas u.c.), pašvaldības kapitālsabiedrības – zīmogos,
veidlapās, izdevumu vākos un titullapās, vizītkartēs, darbinieku apliecībās, pašvaldības
laikraksta „Bauskas Novada Vēstis” titullapā, pašvaldības apbalvojumos, pašvaldības
reprezentācijas materiālos. Bauskas novada ģerboni atļauts izvietot pie pašvaldības
iestāžu un kapitālsabiedrību ēkām, to telpās, kā arī uz to īpašumā vai lietošanā esošajiem
transportlīdzekļiem;
16.2. Bauskas pilsētas un pagastu ģerboņus bez pašvaldības atļaujas var lietot pagastu
pārvaldes, pašvaldības iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības;
16.3. Bauskas novada, Bauskas pilsētas un pagastu ģerboņus bez pašvaldības atļaujas var lietot
publiskos pasākumos, kā arī publisku pasākumu informatīvajos un reklāmas materiālos,
kuros kā organizētāji vai atbalstītāji ir pašvaldības institūcijas;
16.4. Bauskas novada, Bauskas pilsētas un pagastu ģerboņus bez pašvaldības atļaujas, izņemot
gadījumus, kas minēti saistošo noteikumu 16.6.apakšpunktā, var lietot privātpersonas, ja
vien ģerboņa lietošana nemaldina par lietotāja juridisko statusu un, lietojot ģerboni,
persona garantē pienācīgu cieņu pret ģerboni;
16.5. Bauskas novada, Bauskas pilsētas un pagastu ģerboņus ir atļauts lietot:
16.5.1. heraldiskajās krāsās;
16.5.2. reljefspiedumā;
16.5.3. kontūrlīnijās;
16.6. Bauskas novada, Bauskas pilsētas un pagastu ģerboņus vai to elementu salikumus,
saņemot Bauskas novada pašvaldības Atļauju un licenču izsniegšanas komisijas (turpmāk
– komisija) atļauju, privātpersonas var lietot:
16.6.1. izstrādājumu (suvenīri, produkti u.tml.) izgatavošanā;
16.6.2. izstrādājumu iepakojuma dizaina izgatavošanā;
16.7. Bauskas novada, Bauskas pilsētas un pagastu ģerboņu grafisko attēlu to lietošanai saistošo
noteikumu 16.punktā noteiktajos gadījumos elektroniski var saņemt pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļā;
16.8. aizliegts izmantot no citiem avotiem iegūtu vai izmainītu ģerboņu grafiskos attēlus.
17. Bauskas novada un Bauskas pilsētas karoga un to attēlu lietošana:
17.1. Bauskas novada karogu pie novada domes ēkas, pagastu pārvalžu un pašvaldības izglītības
iestāžu ēkām lieto pastāvīgi;
17.2. Bauskas novada karogu pie ēkām, kur izvietoti balsošanas iecirkņi, lieto vēlēšanu un tautas
nobalsošanas dienās;
17.3. Bauskas novada un Bauskas pilsētas karogus pēc brīvas gribas lieto valsts svētkos un
atceres dienās kopā ar Latvijas valsts karogu, tam labajā pusē, skatoties virzienā pret ēkas
fasādi, pašvaldības publiskajos pasākumos, tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos,
kultūras un sporta pasākumos, reprezentācijas un dekoratīvos nolūkos, garantējot tam
pienācīgu cieņu un ievērojot saistošo noteikumu 13. un 14.punktā noteiktās prasības;
17.4. personām, kuras izmanto Bauskas novada vai Bauskas pilsētas karoga attēlu vai veic tā
izgatavošanu komerciālajiem mērķiem, jāsaņem komisijas atļauja;
17.5. atbilstoši komisijas atļaujai, Bauskas novada vai Bauskas pilsētas karoga attēlu var lietot:
17.5.1. izstrādājumu (suvenīri, produkti u.tml.) izgatavošanā;
17.5.2. izstrādājumu iepakojuma dizaina izgatavošanā;
16.
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17.5.3. citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos saistošajos noteikumos;
17.6. Bauskas novada un Bauskas pilsētas karogu aizliegts lietot:
17.6.1. pie ēkām, kas atrodas avārijas situācijā;
17.6.2. pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālais remonts vai remontēta to fasāde;
17.6.3. citās nepiemērotās vietās (piemēram, kokos, pie palīgēkām, nesakoptās vietās, ražošanas
objektos u.tml.);
17.6.4. ja tas ir bojāts vai izbalējis;
17.7. izgatavojot Bauskas novada vai pilsētas galda karodziņus, tiek nodrošināta karoga apraksta
un proporciju ievērošana. Tos lieto oficiālās pieņemšanās, ģimenes svētkos vai citos
gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret to;
17.8. sēru dienās karogs lietojams tādā kārtībā, kāda noteikta Latvijas valsts karoga lietošanai;
17.9. telpās karogu lieto tam īpaši paredzētā goda vietā. Ja to lieto kopā ar Latvijas valsts
karogu, tas novietojams no tā labajā pusē;
17.10. Bauskas novada karogu var izmantot kā goda apbalvojumu;
17.11. Bauskas novada un Bauskas pilsētas karoga grafisko attēlu tā lietošanai saistošo
noteikumu 17.punktā noteiktajos gadījumos elektroniski var saņemt Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedrisko attiecību un tūrisma
nodaļā.
IV. Bauskas novada simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanas kārtība
Personas, kuras vēlas ražot izstrādājumus ar Bauskas novada simboliku komerciālos
nolūkos, iesniedz Bauskas novada Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,
Bauskas nov. iesniegumu saskaņā ar 14.pielikumu, kuram pievienota izstrādājuma dizaina
skice.
19. Komisija ir tiesīga pieprasīt iesniedzējam izgatavot etalonmodeli.
20. Komisija viena mēneša laikā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
20.1. lēmumu par atļauju izmantot Bauskas novada simboliku;
20.2. lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju Bauskas novada simbolikas lietošanai.
21. Komisija var pieņemt lēmumu atteikt atļaujas izsniegšanu, ja:
21.1. Bauskas novadu simboliku paredzēts lietot veidā, kas neatbilst saistošajos noteikumos un
normatīvajos aktos noteiktajiem simbolikas aprakstiem un pielikumiem;
21.2. izgatavojamais izstrādājums ir nepiemērots Bauskas novada simbolikas izvietošanai;
21.3. Bauskas novada simbolikas lietošana piedāvātā veidā var radīt negatīvu iespaidu par
Bauskas novada tēlu;
21.4. ja iesnieguma iesniedzējs ir saukts pie administratīvās atbildības par šo saistošo noteikumu
neievērošanu.
22. Komisijas izsniegtā atļauja apliecina personas tiesības lietot Bauskas novada simboliku
komisijas noteiktajā laikā un veidā. Atļauju personām izsniedz Bauskas novada Klientu
apkalpošanas centrā.
23. Komisijas atļaujas derīguma termiņš ir divi gadi.
24. Ja persona ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms atļaujas derīguma termiņa beigām pašvaldībā
iesniedz adresētu iesniegumu par atļaujas derīguma termiņa pagarinājumu, norādot
iepriekšējās atļaujas izsniegšanas datumu, numuru un pievieno izstrādājuma fotogrāfiju,
tiek izsniegta jauna atļauja.
25. Pašvaldības nodevas likme par Bauskas novada simbolikas izmantošanu katram
izgatavojuma veidam tiek noteikta par gadu. No pašvaldības nodevas maksāšanas
atbrīvotas ir Bauskas novada pašvaldības iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības.
Pašvaldības nodevas gada maksa ir:
25.1. fiziskām personām – 5 euro;
25.2. juridiskām personām – 20 euro.
18.
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26.
27.

28.

29.
30.

Pašvaldības nodeva iemaksājama Bauskas novada pašvaldības budžetā piecpadsmit dienu
laikā pēc atļaujas izsniegšanas dienas.
Pensionāriem, personām ar invaliditāti, politiski represētajām personām, personām, kurām
piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, ja šīs personas ir Bauskas novada
iedzīvotāji, nodevas likme tiek samazināta par 50 %.
Privātpersonām, pieņemot realizēšanai jebkura veida izstrādājumu ar Bauskas novada
simboliku, tās attēlu vai elementiem, jāpieprasa no ražotāja simbolikas izmantošanas
atļaujas kopija. Atļaujas kopijai ir jāatrodas izstrādājumu realizēšanas vietās. Ražotājs var
norādīt uz izstrādājuma etiķetes atļaujas un lēmuma numuru un datumu, šādā gadījumā
atļaujas kopija nav nepieciešama.
Lietojot novada ģerboni un karogu, neatkarīgi no izmēriem, tiem precīzi proporcionāli
jāatbilst apstiprinātajam etalonparaugam
Bauskas novada simbolikas krāsas poligrāfijai tiek noteiktas saskaņā ar Valsts heraldikas
komisijas apstiprinātajiem krāsu kodiem. Izņēmuma gadījumos sudraba krāsu var aizstāt ar
pelēko (PANTONE 4C, Cool gray) un zelta krāsu ar dzelteno ( PANTONE 124 C).
V. Atbildība un kontrole

31.
31.1.
31.2.
31.3.
32.
32.1.
32.2.

Kontrolēt un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par saistošo noteikumu
neievērošanu ir tiesīgi:
Sabiedriskās kārtības nodaļas vadītājs;
Sabiedriskās kārtības nodaļas sabiedriskās kārtības sargi;
Bauskas novada pagastu pārvalžu vadītāji.
Par saistošo noteikumu pārkāpumiem fiziskām un juridiskām personām ir paredzēta
atbildība:
fiziskām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 10 euro līdz 100 euro;
juridiskām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 50 euro līdz 200 euro.
VI. Noslēguma jautājumi

33.
34.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Bauskas novada
pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
Sešu mēnešu laikā no saistošo noteikumu stāšanās spēkā dienas visām personām, kuras
savos izstrādājumos izmanto Bauskas novada simboliku, ir jāsaņem komisijas atļauja
saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2015.gada 28.maija saistošajiem noteikumiem Nr.7
„Saistošie noteikumi par Bauskas novada simboliku”
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 sabiedrību (mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk - likums)
21.panta pirmās daļas 7.punkts noteic, ka dome
var noteikt pilsētas, novada vai pagasta
simboliku, saskaņojot to ar Valsts heraldikas
komisiju.
Saistošie noteikumi izstrādāti ar mērķi –
nostiprināt Bauskas novada identitāti un lai
Bauskas novads būtu atpazīstams pēc simbolikas.
Domei
pilnvarojums
izstrādāt
saistošos
noteikumus par pašvaldības simboliku izriet no
likuma 43.panta trešās daļas.
Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt Bauskas
novada simboliku (karogu un ģerboņus) un
kārtību, kādā tā izgatavojama un lietojama.
Saistošo
noteikumu
īstenošanai
netiek
prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības
budžetu.
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav
nepieciešams paplašināt esošo institūciju
kompetenci.
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo
noteikumu tiesiskais regulējums, ir personas,
kuras vēlēsies izmantot Bauskas novada
pašvaldības simboliku.
Institūcija, kurā privātpersona var vērsties
saistošo noteikumu piemērošanā, ir Bauskas
novada pašvaldības Atļauju izsniegšanas un
licencēšanas komisija.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Bauskas
novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada
administrācija”.
Saistošie noteikumi tiks publicēti Bauskas
novada pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada
Vēstis” un pašvaldības portālā www.bauska.lv
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Konsultācijas veiktas ar Valsts heraldikas
komisiju.

R.Ābelnieks

1. pielikums

Bauskas novada ģerbonis

Zils: PANTONE 286C
Sudrabs: PANTONE 877C
Zelts: PANTONE 873C
Melns: PANTONE Black C
Mākslinieki: Ilze Lībiete un Juris Ivanovs

2. pielikums

Bauskas pilsētas ģerbonis

Sarkans: PANTONE 186C
Sudrabs: PANTONE 877C
Zelts: PANTONE 873C
Melns: PANTONE Black C

Ģerbonis izstrādāts R.Zariņa vadībā, atjaunots 1993.gadā
Mākslinieki: Juris Ivanovs, Gunārs Kirke, Laimonis Šenbergs

3. pielikums

Brunavas pagasta ģerbonis

Zils: PANTONE 286C
Sudrabs: PANTONE 877C
Melns: PANTONE Black
Sarkans: PANTONE 186C
Mākslinieks: Vladimirs Ladusāns

4. pielikums

Ceraukstes pagasta ģerbonis

Zils: PANTONE 286 C
Sudrabs: PANTONE 877C
Melns: PANTONE Black C
Mākslinieks: Vladimirs Ladusāns

5. pielikums

Codes pagasta ģerbonis

Zelts: PANTONE 873 C
Zaļš: PANTONE 341C
Melns: PANTONE Black C
Mākslinieks: Vladimirs Ladusāns

6. pielikums

Dāviņu pagasta ģerbonis

Zils: PANTONE 286C
Sudrabs: PANTONE 877C
Melns: PANTONE Black C
Mākslinieks: Ainārs Pastors

7. pielikums

Gailīšu pagasta ģerbonis

Zelts: PANTONE 873C
Melns: PANTONE Black C
Mākslinieki: Ilze Lībiete un Juris Ivanovs

8. pielikums

Īslīces pagasta ģerbonis

Zils: PANTONE 286 C
Zaļš: PANTONE 340C
Sudrabs: PANTONE 877C
Zelts: PANTONE 873C
Melns: PANTONE Black C
Mākslinieks: Vladimirs Ladusāns

9.pielikums

Mežotnes pagasta ģerbonis

Zils: PANTONE 286 C
Sudrabs: PANTONE 877C
Melns: PANTONE Black C

Mākslinieki: Ilze Lībiete un Juris Ivanovs

10. pielikums

Vecsaules pagasta ģerbonis

Zils: PANTONE 286C
Sudrabs: PANTONE 877C
Zelts: PANTONE 873C
Zaļš: PANTONE 341C
Melns: PANTONE Black C

Mākslinieks: Ainārs Pastors

11. pielikums

Bauskas novada karogs

Zils: PANTONE 286C
Melns: PANTONE BlackC
Sudrabs: PANTONE 877C
Zelts: PANTONE 873C

Mākslinieks: Aleksandrs Rudenko

12. pielikums

Bauskas pilsētas karogs

Zelts: PANTONE 873C
Sarkans: PANTONE 186C
Dzeltens: PANTONE 124C
Melns: PANTONE BlackC

Mākslinieks: Kārlis Sinka

13.pielikums

14.pielikums

Bauskas novada pašvaldības
Atļauju izsniegšanas un licencēšanas komisijai

(juridiskās personas nosaukums/ fiziskās personas vārds, uzvārds)
(reģistrācijas numurs/ personas kods)
(juridiskā adrese, tālrunis/ dzīvesvietas adrese, tālrunis)
(juridiskās personas paraksta tiesīgās/ pilnvarotās personas vārds, uzvārds,
tālrunis)

Iesniegums atļaujas saņemšanai Bauskas novada simbolikas izmantošanai
Lūdzu saskaņot Bauskas novada simbolikas
(simbolikas veids)
lietošanu uz
(izstrādājuma nosaukums, uz kura tiks lietota Bauskas novada simbolika)
Izstrādājuma apraksts

Dizaina skices autors
Izstrādājuma ražotājs
un ražošanas periods
Simbolikas lietošanas pamatojums/ mērķis

Izstrādājumi ar Bauskas novada simboliku tiks realizēti

Ar Bauskas novada domes 2015.gada 28.maija saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Saistošie
noteikumi par Bauskas novada simboliku” esmu iepazinies (-usies) un ar savu parakstu
apliecinu, ka apņemos ievērot šajos saistošajos noteikumos izvirzītās prasības simbolikas
lietošanai.
(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Kontaktpersona

(ieņemamais amats, vārds, uzvārds)
Pielikumā:
Izstrādājuma skices vai etalona paraugs uz ____ lp.
Iesnieguma datums
Paraksts

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 28.maijā

prot.Nr.12, 4.p.

Par SIA „Zemgales EKO” reorganizāciju
Bauskas novada dome 2009.gada 15.oktobrī pieņēma lēmumu „Par pašvaldību kopīgās
aģentūras „Zemgales EKO” likvidāciju un SIA „Zemgales EKO” dibināšanu”.
Ar šo lēmumu tika nolemts likvidēt Jelgavas pilsētas pašvaldības un Bauskas novada
pašvaldības kopīgo aģentūru „Zemgales EKO”, dibināt kapitālsabiedrību – sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Zemgales EKO”, kas ir aģentūras tiesību, saistību un mantas pārņēmēja.
Bauskas novada pašvaldība atbilstoši minētajam lēmumam ieguldīja SIA „Zemgales EKO”
pamatkapitālā 560 LVL, kas veido 28 % no pamatkapitāla. Jelgavas pilsētas pašvaldības
ieguldījums SIA „Zemgales EKO” pamatkapitālā 1 440 LVL, kas veido 72 %.
Kapitālsabiedrība tika dibināta, lai nodrošinātu Kohēzijas fonda projekta „Zemgales
reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana Latvijā” īstenošanas rezultātā sadzīves atkritumu
poligonos „Grantiņi” un „Brakšķi” radīto labumu izmantošanu un uzturēšanu.
Jelgavas pilsētas dome 2015.gada 30.aprīlī pieņēmusi lēmumu „SIA „Zemgales EKO”
reorganizācija”. Ar šo lēmumu noteikts, ka SIA „Zemgales EKO” ir reorganizējama ar
nodalīšanas metodi, nododot daļu SIA „Zemgales EKO” mantas Bauskas novada
pašvaldības norādītajai kapitālsabiedrībai proporcionāli Bauskas novada pašvaldībai piederošajām
SIA „Zemgales EKO” kapitāla daļām.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 9.panta pirmo un ceturto daļu, Komerclikuma 336.panta
pirmo, ceturto, piekto un sesto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Reorganizēt publiski privāto kapitālsabiedrību SIA „Zemgales EKO” ar nodalīšanas metodi,
nododot daļu SIA „Zemgales EKO” mantas (sadzīves atkritumu poligonu „Grantiņi”
ar visām iekārtām, tehniku un aprīkojumu), izbeidzot tajā līdzdalību ar reorganizācijas spēkā
stāšanās brīdi.
2. Noteikt, ka nodalāmā SIA „Zemgales EKO” manta nododama iegūstošajai kapitālsabiedrībai –
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS”, reģistrācijas
Nr.43603000807.
3. Uzdot SIA „Zemgales EKO” veikt reorganizācijas procesu.
4. Noteikt, ka reorganizācijas procesa izmaksas sedzamas no SIA „Zemgales EKO” finanšu
līdzekļiem.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 28.maijā

prot.Nr.12, 5.p.

Par finansējuma piešķiršanu biedrības „Ābulis” projekta realizācijai
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests” 2015.gada
15.aprīlī saņemts biedrības „Ābulis” projekta pieteikums „Ģimenes, kurās ir cilvēki ar
funkcionāliem traucējumiem, biedrības „Ābulis” aktivitātes 2015.gadā „Platām acīm pasaulē””.
Projekta mērķis ir sniegt atbalstu ģimenēm, kuras aprūpē bērnu vai jaunieti ar intelektuālās
attīstības traucējumiem, psihiskām saslimšanām un fiziskiem traucējumiem, lai mācītos kopā
pavadīt brīvo laiku, lai šo ģimeņu bērni un jaunieši iepazītu citu vidi, mācītos draudzēties un
komunicēt, iegūtu jaunas prasmes un iemaņas.
Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija nolikuma „Par Bauskas novada domes
finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai sociālajā jomā” 4.4.apakšpunkts
atbalsta aktivitātes sociāli atstumto grupu iesaistīšanai sabiedrībā, savukārt nolikuma
5.2.apakšpunkts paredz atbalstīt izdevumus transporta pakalpojumiem sabiedrisko organizāciju
īslaicīgām aktivitātēm.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūnija nolikuma „Par Bauskas
novada domes finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju (NVO) darbībai sociālajā jomā” 4.4.
un 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1.

Atbalstīt biedrības „Ābulis” iesniegto projektu un piešķirt tā realizācijai 700 EUR (septiņi
simti euro) apmērā.

2.

Projektu finansēt no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais
dienests” paredzētajiem budžeta līdzekļiem sadaļā „Subsīdijas biedrībām un
nodibinājumiem (t.sk. reliģiskajām organizācijām)”.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par biedrības „Latvijas Ūdens motosporta federācija” iesniegumu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 12.maijā saņemts biedrības ,,Latvijas Ūdens
motosporta federācija”, reģ. Nr.40008022453, iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.5/1415), kurā
izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu Elīzai Lakovičai-Lakovicai, Laurai Lakovičai-Lakovicai,
Jānim Sējānam un Ievai Tauniņai dalībai pasaules un Eiropas čempionātā ūdens motosportā
,,Formula Future” laivu klasē. Sacensības norisināsies no 2015.gada 31.jūlija līdz 2.augustam
Itālijā Stresas pilsētā. Atbilstoši biedrības ,,Latvijas Ūdens motosporta federācija” 2015.gada
12.maija iesniegumam sacensību kopējās izmaksas dalībniekiem ir 5923 euro, t.sk. treniņnometne
pirms sacensībām 1400 euro, medicīnas pārbaudes 120 euro, ceļa izdevumi 1290 euro,
uzturēšanās izdevumi 2488 euro, sportistu apdrošināšana 225 euro, formas tērpi 400 euro.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.4.apakspunktu
finansiālu atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk kā vienu reizi kalendārajā gadā 430 euro par
izdevumiem, kas saistīti ar piedalīšanos pasākumā un 430 euro ceļa izdevumiem uz pasākuma
vietu un atpakaļ.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Bauskas
novada domes 2013.gada 26.septembra nolikumu Nr.2 „Kārtība, kādā piešķir finansējumu
Bauskas novada sportistu dalībai sporta pasākumos” un Bauskas novada sabiedriskās sporta lietu
padomes ieteikumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Elīzai Lakovičai-Lakovicai finansējumu 330 euro apmērā, tai skaitā 230 euro
ceļa izdevumu samaksai un 100 euro uzturēšanās izdevumu samaksai dalībai pasaules un Eiropas
čempionātā ūdens motosportā ,,Formula Future” laivu klasē.
2. Piešķirt Laurai Lakovičai-Lakovicai finansējumu 330 euro apmērā, tai skaitā 230 euro
ceļa izdevumu samaksai un 100 euro uzturēšanās izdevumu samaksai dalībai pasaules un Eiropas
čempionātā ūdens motosportā ,,Formula Future” laivu klasē.
3. Piešķirt Jānim Sējānam finansējumu 330 euro apmērā, tai skaitā 230 euro ceļa izdevumu
samaksai un 100 euro uzturēšanās izdevumu samaksai dalībai pasaules un Eiropas čempionātā
ūdens motosportā ,,Formula Future” laivu klasē.
4. Piešķirto finansējumu 990 euro apmērā, tai skaitā 690 euro ceļa izdevumu samaksai un
300 euro uzturēšanās izdevumu samaksai no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs
„Mēmele”” budžeta finanšu līdzekļiem Elīzas Lakovičas-Lakovicas, Lauras Lakovičas-Lakovicas
un Jāņa Sējāna dalībai pasaules un Eiropas čempionātā ūdens motosportā ,,Formula Future” laivu
klasē, kas norisināsies 2015.gadā no 31.jūlija līdz 2.augustam Itālijā Stresas pilsētā, pārskaitīt uz
biedrības ,,Latvijas Ūdens motosporta federācija” bankas norēķinu kontu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada ūdens motosporta kluba “Mēmeles sports” iesniegumu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 8.maijā saņemts Bauskas novada ūdens motosporta
kluba ,,Mēmeles sports”, reģ.Nr.40008040020, iesniegums, kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu
atbalstu Reinim Paeglem un Dmitrijam Aņikējevam dalībai Eiropas čempionātā ūdens motosportā
T-550 klasē. Sacensības norisināsies no 2015.gada 4.jūlija līdz 5.jūlijam Polijā Žņinas pilsētā.
Atbilstoši Bauskas novada ūdens motosporta kluba ,,Mēmeles sports” 2015.gada 8.maija
iesniegumam sacensību izmaksas abiem sportistiem ir 3790 euro, t.sk. tehnikas sagatavošana 960
euro, treniņu izmaksa 540 euro, ceļa izdevumi 680 euro, uzturēšanās izdevumi 1090 euro,
sacensību izmaksas 520 euro.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.4.apakspunktu
finansiālu atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk kā vienu reizi kalendārajā gadā 430 euro par
izdevumiem, kas saistīti ar piedalīšanos pasākumā un 430 euro ceļa izdevumiem uz pasākuma
vietu un atpakaļ.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Bauskas
novada domes 2013.gada 26.septembra nolikumu Nr.2 „Kārtība, kādā piešķir finansējumu
Bauskas novada sportistu dalībai sporta pasākumos” un Bauskas novada sabiedriskās sporta lietu
padomes ieteikumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Reinim Paeglem finansējumu 535 euro apmērā, tai skaitā 215 euro ceļa
izdevumu samaksai un 320 euro uzturēšanās izdevumu samaksai dalībai Eiropas čempionātā
ūdens motosportā T-550 klasē.
2. Piešķirt Dmitrijam Aņikējevam finansējumu 535 euro apmērā, tai skaitā 215 euro ceļa
izdevumu samaksai un 320 euro uzturēšanās izdevumu samaksai, dalībai Eiropas čempionātā
ūdens motosportā T-550 klasē.
3. Piešķirto finansējumu 1070 euro apmērā, tai skaitā 430 euro ceļa izdevumu samaksai un
640 euro uzturēšanās izdevumu samaksai no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs
„Mēmele”” budžeta finanšu līdzekļiem Reiņa Paegles un Dmitrija Aņikējeva dalībai Eiropas
čempionātā ūdens motosportā T-550 klasē, kas norisināsies 2015.gadā no 4.jūlija līdz 5.jūlijam
Polijā Žņinas pilsētā, pārskaitīt uz Bauskas novada ūdens motosporta kluba ,,Mēmeles sports”
bankas norēķinu kontu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei
„Griķu pamatskola”
Ievērojot vispārējās izglītības iestādes „Griķu pamatskola” direktores Daigas Vīlipas
2015.gada 7.maija iesniegumā Nr.1.12/57 izteikto lūgumu par papildu finansējuma 2000 EUR
(divi tūkstoši euro) apmērā piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei
„Griķu pamatskola” siltumsūkņa NIBE 1330 kompresora nomaiņai struktūrvienībā „Dzirnaviņas”,
ņemot vērā, ka izglītības iestāde, izvērtējot sava budžeta izpildi no kopējās nepieciešamās summas
3720,75 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti divdesmit euro, 75 centi), 1720,75 EUR (viens tūkstotis
septiņi simti divdesmit euro, 75 centi) var nodrošināt no iestādes budžeta līdzekļiem, pamatojoties
uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 42.pantu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta līdzekļu atlikuma gada
beigās papildu finansējumu 2000 EUR (divi tūkstoši euro) apmērā Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Griķu pamatskola” siltumsūkņa NIBE 1330
kompresora nomaiņai struktūrvienībā „Dzirnaviņas”.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no līdzekļu atlikuma gada
beigās iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
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Par V.Ielejas atbrīvošanu no vispārējās izglītības iestādes
„Īslīces vidusskola” direktora amata
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 7.maijā saņemts Bauskas novada vispārējās
izglītības iestādes „Īslīces vidusskola” direktores Vijas Ielejas iesniegums, kurā izteikts lūgums
izbeigt darba tiesiskās attiecības saskaņā ar Darba likuma 114.pantu, tas ir, pusēm savstarpēji
vienojoties.
Atbilstoši Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktam V.Ielejas atbrīvošanai no
amata ir saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums 2015.gada 12.maijā Nr.4-23/1120.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Darba likuma 114.pantu, Bauskas novada dome
nolemj:
Atbrīvot 2015.gada 5.jūnijā Viju Ieleju no Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādes „Īslīces vidusskola” direktora amata.
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 28.maijā

prot.Nr.12, 10.p.

Par atbalstu A.Varkalei dalībai starptautiskajā matemātikas olimpiādē
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 11.maijā saņemts Annijas Varkales, dzīvesvietas
adrese: X, iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.15/656), kurā izteikts lūgums piešķirt finansējumu
dalībai starptautiskajā matemātikas olimpiādē Taizemē. Nepieciešamais finansējums ir 1100 euro,
t sk. aviobiļetes cena, veselības apdrošināšana un vīza.
Bauskas novada pašvaldībā ir saņemts Valsts izglītības satura centra iesniegums, kurā
norādīts, ka no 2015.gada 4.jūlija līdz 16.jūlijam Latvijas skolēni piedalīsies 56.starptautiskajā
matemātikas olimpiādē, kura notiks Taizemē. Skolēnu komandas sastāvā pēc matemātikas valsts
olimpiādes žūrijas komisijas lēmuma izvirzīta Bauskas Valsts ģimnāzijas 12.klases skolniece
Annija Varkale. Iesniegumā norādīts, ka 2015.gadā no valsts budžeta nav atvēlēti finanšu līdzekļi
Latvijas talantīgo jauniešu dalībai starptautiskajā olimpiādē un izteikts lūgums pašvaldībai
samaksāt Annijai Varkalei ceļa izdevumus, veselības apdrošināšu un vīzu.
Atbilstoši Bauskas novada domes 2011.gada 24.novembra noteikumu Nr.25 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu izglītojamo atbalstam” 2.1.apakšpunktam finansējumu Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem, piešķir līdz 100 % dalībai pasākumā un līdz 100 %
ceļa izdevumu uz pasākumu un atpakaļ segšanai, nepārsniedzot kopējo maksimālo finansiālo
atbalstu 430 euro.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, Bauskas novada domes 2011.gada 24.novembra noteikumu Nr.25 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu izglītojamo atbalstam” 2.1., 3.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
Piešķirt Annijai Varkalei finansējumu 430 EUR (četri simti trīsdesmit euro) daļējai ceļa izdevumu
segšanai no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības
nodaļas budžeta finanšu līdzekļiem dalībai starptautiskajā matemātikas olimpiādē.
Domes priekšsēdētājs
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 31.jūlija noteikumos
Nr.10 „Kārtība, kādā nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu klasēs, pirmsskolas izglītības
iestāžu grupās un izglītojamo skaitu grupās atsevišķu mācību priekšmetu
apguvei”
Lai racionāli izmantotu valsts mērķdotāciju bērnu no 5 gadu vecuma apmācībai un
pašvaldības finansējumu bērnu no 1,5 gadu vecuma līdz 4 gadu vecumam, kā arī izvērtējot faktisko
pirmsskolas izglītības iestāžu ārpus pilsētas teritorijas grupu apmeklētību, Izglītības nodaļa ir
secinājusi, ka ir palielināms minimālais izglītojamo skaits vienā grupā līdz 12 bērniem.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2014.gada 31.jūlija noteikumos Nr.10 „Kārtība, kādā nosaka
minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu
klasēs, pirmsskolas izglītības iestāžu grupās un izglītojamo skaitu grupās atsevišķu mācību
priekšmetu apguvei” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 3.1.2.apakšpunktā skaitli „10” ar skaitli „12”,
1.2. aizstāt 3.2.2.apakšpunktā skaitli „10” ar skaitli „12”,
1.3. aizstāt 3.3.2.apakšpunktā skaitli „10” ar skaitli „12”,
1.4. aizstāt 4.1.2.apakšpunktā skaitli „10” ar skaitli „12”,
1.5. aizstāt 4.2.2.apakšpunktā skaitli „10” ar skaitli „12”,
1.6. aizstāt 4.3.2.apakšpunktā skaitli „10” ar skaitli „12”.
2. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.jūnijā.
Domes priekšsēdētājs
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APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2014.gada 31.jūlijā
prot. Nr. 14, 11.p.
NOTEIKUMI
Bauskā
2014.gada 31.jūlijā

Nr. 10

Kārtība, kādā nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Bauskas
novada pašvaldības izglītības iestāžu klasēs, pirmsskolas izglītības iestāžu
grupās un izglītojamo skaitu grupās atsevišķu mācību priekšmetu apguvei
(Grozījumi 28.08.2014.; 28.05.2015.)
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu klasēs un pirmsskolas izglītības iestāžu grupās,
speciālās izglītības iestādēs, speciālās izglītības un pedagoģiskās korekcijas klasēs.
2. Ja Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē izglītojamo skaits klasē
(grupā) ir mazāks par šajos noteikumos noteikto minimālo izglītojamo skaitu, veido
apvienotās klases (grupas). Apvienoto klasi veido, ievērojot šādus nosacījumus:
2.1. izglītojamo skaits apvienotajā klasē atbilst šajos noteikumos noteiktajam
minimālajam un maksimālajam izglītojamo skaitam klasē;
2.2. apvieno ne vairāk kā divas klases ar nepietiekamu izglītojamo skaitu, izņemot
klases ar nepietiekamu izglītojamo skaitu speciālās izglītības programmās
izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem
attīstības traucējumiem un izņemot klases ar nepietiekamu izglītojamo skaitu, kurās
īsteno neklātienes pamatizglītības programmu;
2.3. apvieno ne vairāk kā trīs klases ar nepietiekamu izglītojamo skaitu speciālās
izglītības programmās izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem
vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem;
2.4. apvieno ne vairāk kā trīs klases ar nepietiekamu izglītojamo skaitu, kurās īsteno
neklātienes pamatizglītības programmu.
II. Izglītojamo skaits grupā pirmsskolas izglītības programmas apguvei
3. Pirmsskolas izglītības programmas apguvei vienā grupā pieļaujamais izglītojamo skaits ir
šāds:
3.1. vecumā līdz trim gadiem:

3.1.1. pilsētā – 14-16;
3.1.2. pārējās apdzīvotās vietās – 12-16. (28.05.2015.grozījumu redakcijā.)
3.2. vecumā no trim līdz pieciem gadiem:
3.2.1. pilsētā – 20-26;
3.2.2. pārējās apdzīvotās vietās – 12-26. (28.05.2015.grozījumu redakcijā.)
3.3. vecumā no pieciem līdz septiņiem gadiem:
3.3.1. pilsētā – 20-26;
3.3.2. pārējās apdzīvotās vietās – 12-26. (28.05.2015.grozījumu redakcijā.)
4. Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai var veidot grupu, kurā ir dažāda vecuma
bērni:
4.1. vecumā līdz trim gadiem:
4.1.1. pilsētā – 14-16;
4.1.2. pārējās apdzīvotās vietās – 12-16. (28.05.2015.grozījumu redakcijā.)
4.2. vecumā no trim līdz pieciem gadiem:
4.2.1. pilsētā – 20-26;
4.2.2. pārējās apdzīvotās vietās – 12-26. (28.05.2015.grozījumu redakcijā.)
4.3. vecumā no pieciem līdz septiņiem gadiem:
4.3.1. pilsētā – 20-26;
4.3.2. pārējās apdzīvotās vietās – 12-26. (28.05.2015.grozījumu redakcijā.)
5. Speciālajā pirmsskolas izglītības grupā izglītojamo skaits vienā grupā nedrīkst pārsniegt:
5.1. ar redzes traucējumiem – 10 izglītojamos;
5.2. ar dzirdes traucējumiem – 10 izglītojamos;
5.3. ar fiziskās attīstības traucējumiem – 15 izglītojamos;
5.4. ar somatiskām saslimšanām – 15 izglītojamos;
5.5. ar valodas attīstības traucējumiem –16 izglītojamos;
5.6. ar jauktiem attīstības traucējumiem – 16 izglītojamos;
5.7. ar garīgās veselības traucējumiem – 14 izglītojamos;
5.8. ar garīgās attīstības traucējumiem – 10 izglītojamos;
5.9. ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem – 6 izglītojamos.
6. Pirmsskolas izglītības grupā, kurā iekļaujoši tiek īstenota speciālā pirmsskolas izglītības
programma, drīkst iekļaut ne vairāk kā:
6.1. piecus izglītojamos ar valodas attīstības traucējumiem;
6.2. četrus izglītojamos ar jauktiem attīstības traucējumiem;
6.3. trīs izglītojamos ar garīgās veselības traucējumiem;
6.4. trīs izglītojamos ar garīgās attīstības traucējumiem;
6.5. trīs izglītojamos ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.
III. Izglītojamo skaits klasē vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās
izglītības programmas apguvei
7. Vispārējās pamatizglītības programmas apguvei vienā klasē pieļaujamais izglītojamo
skaits:
7.1. vispārējās izglītības iestādē:
7.1.1. pilsētā – 12-29;
7.1.2. pārējās apdzīvotās vietās – 8-29;
7.2. vakara (maiņu) skolās – 8-29;
7.3. neklātienes pamatizglītības programmas apguvei – 5-29.
8. Vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei vienā klasē pieļaujamais izglītojamo
skaits:
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8.1. pilsētā – 15- 29;
8.2. pārējās apdzīvotās vietās – 12- 29.
9. Vispārējās pamatizglītības programmu un vispārējās vidējās izglītības programmu
apguvei veido paralēlklases, ievērojot kopējo izglītojamo skaitu attiecīgajā klašu grupā
un noteikto minimālo izglītojamo skaitu klasē: (9.punkts 28.08.2014.grozījumu
redakcijā)
9.1. divas paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir 30 un vairāk;
9.2. trīs paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir 59 un vairāk;
9.3. četras paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir 88 un vairāk.
9.1 Vispārējās pamatizglītības programmu un vispārējās vidējās izglītības programmu
apguvei, ievērojot, ka izglītības iestāde īsteno vairākas izglītības programmas, no kurām
vismaz viena netiek īstenota citās Bauskas novada izglītības iestādēs, veido (9.1 punkts
28.08.2014.grozījumu redakcijā):
9.1 1. divas paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir vismaz 30;
9.1 2. trīs paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir vismaz 52;
9.1 3. četras paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir vismaz 75.
10. Vispārējās izglītības iestādē vienā klasē var integrēt šādu izglītojamo skaitu ar speciālām
vajadzībām:
10.1. ar redzes traucējumiem – ne vairāk par trim;
10.2. ar dzirdes traucējumiem – ne vairāk par trim;
10.3. ar fiziskās attīstības traucējumiem – ne vairāk par trim;
10.4. ar somatiskām saslimšanām – ne vairāk par sešiem;
10.5. ar valodas traucējumiem – ne vairāk par četriem;
10.6. ar mācīšanās traucējumiem – ne vairāk par četriem;
10.7. ar garīgās veselības traucējumiem – ne vairāk par trim;
10.8. ar garīgās attīstības traucējumiem –ne vairāk par trim.
IV. Izglītojamo skaits speciālās izglītības iestādes klasē un vispārējās izglītības iestādes
speciālās izglītības klasē
11. Bauskas novada speciālās izglītības iestādes klasē un vispārējās izglītības iestādes
speciālās izglītības klasē pieļaujams šāds izglītojamo skaits:
11.1. speciālās izglītības iestādes klasē pieļaujams šāds izglītojamo skaits:
11.1.1. ar mācīšanās traucējumiem – 8-14;
11.1.2. ar valodas traucējumiem – 8-14;
11.1.3. vājredzīgiem un vājdzirdīgiem, ar fiziskās attīstības traucējumiem – 7- 10;
11.1.4. ar garīgās veselības traucējumiem – 7- 14;
11.1.5. ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem – 6- 12;
1.1.1. ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem
smagiem attīstības traucējumiem – 4- 6.
11.2. vispārējās izglītības iestādes speciālās izglītības klasē pieļaujams šāds izglītojamo
skaits:
11.2.1. ar mācīšanās traucējumiem – 10- 16;
11.2.2. ar valodas traucējumiem – 10- 16;
11.2.3. ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem – 6- 12.
V. Izglītojamo skaits klasē pedagoģiskās korekcijas programmu apguvei
12. Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu apguvei vienā klasē
pieļaujamais izglītojamo skaits ir 8-15.
13. Klašu atvēršanā un klašu dalīšanā paralēlklasēs ievēro šādus nosacījumus:
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13.1. ja pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu īsteno vienā no
vispārējās pamatizglītības programmu paralēlklasēm, veido:
13.1.1. divas paralēlklases, ja kopējais izglītojamo skaits programmās ir vismaz 26;
13.1.2. trīs paralēlklases, ja kopējais izglītojamo skaits programmās ir vismaz 52;
13.1.3. četras paralēlklases, ja kopējais izglītojamo skaits programmās ir vismaz 75;
13.2. ja pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programmu īsteno vienā no vispārējās
pamatizglītības programmu paralēlklasēm, kurās iekļaujoši tiek īstenota kāda no
speciālajām izglītības programmām, veido:
13.2.1. divas paralēlklases, ja kopējais izglītojamo skaits programmās ir vismaz 24;
13.2.2. trīs paralēlklases, ja kopējais izglītojamo skaits programmās ir vismaz 42;
13.2.3. četras paralēlklases, ja kopējais izglītojamo skaits programmās ir vismaz 65.
13.3. veidojot paralēlklases, izglītojamo skaits klasē nedrīkst būt mazāks par minimālo
noteikto katrā izglītības programmā.
VI. Izglītojamo skaits vispārējās izglītības iestādē grupās atsevišķu
mācību priekšmetu apguvei
14. Vispārējās izglītības iestādē atsevišķu mācību priekšmetu apguvei izglītojamos dala
grupās:
14.1. vispārējās pamatizglītības programmas īstenošanai latviešu valodas apguvei no
1.klases līdz 2.klasei (ieskaitot) atsevišķi grupās dala, ja izglītojamo skaits klasē ir 26
un vairāk, papildus tarificējot 2.grupai licencētajā izglītības programmā noteikto
mācību stundu skaitu nedēļā;
14.2. vispārējās pamatizglītības programmas īstenošanai mācību priekšmeta „mājturība
un tehnoloģijas” apguvei no 5.klases līdz 9.klasei (ieskaitot) atsevišķi grupās dala
meitenes un zēnus, tarificējot katrai grupai licencētajā izglītības programmā noteikto
mācību stundu skaitu nedēļā;
14.3. vispārējās pamatizglītības programmas īstenošanai informātikas apguvei no
5.klases līdz 7.klasei (ieskaitot) atsevišķi grupās dala, ja izglītojamo skaits klasē ir 16
un vairāk, papildus tarificējot 2.grupai licencētajā izglītības programmā noteikto
mācību stundu skaitu nedēļā;
14.4. vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanai informātikas apguvei 10.klasē
atsevišķi grupās dala, ja izglītojamo skaits klasē ir 16 un vairāk, papildus tarificējot
2.grupai licencētajā izglītības programmā noteikto mācību stundu skaitu nedēļā;
14.5. vispārējās pamatizglītības programmas īstenošanai svešvalodu apguvei atsevišķi
grupās dala, ja izglītojamo skaits klasē ir 24 un vairāk, papildus tarificējot 2.grupai
licencētajā izglītības programmā noteikto mācību stundu skaitu nedēļā;
14.6. vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanai svešvalodu apguvei atsevišķi
grupās dala, ja izglītojamo skaits klasē ir 24 un vairāk, papildus tarificējot 2.grupai
licencētajā izglītības programmā noteikto mācību stundu skaitu nedēļā;
14.7. vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanai mācību priekšmets „sports”
apguvei atsevišķi grupās dala, ja izglītojamo skaits klasē ir 26 un vairāk, papildus
tarificējot 2.grupai licencētajā programmā noteikto mācību stundu skaitu nedēļā.
VI. Noslēguma jautājumi
15. Klašu atvēršana un klašu dalīšana paralēlklasēs tiek noteikta atsevišķi pašvaldības
izglītības iestādēs un to struktūrvienībās, ievērojot izglītojamo skaitu konkrētā izglītības
iestādē vai tās struktūrvienībā.
16. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.septembrī.
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 28.maijā

prot.Nr.12, 12.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā
„Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu
sarakstiem”
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Mežgaļu pamatskolas direktora J.Zeļča 2015.gada
29.aprīļa iesniegums Nr.1-11/30 un Ozolaines pamatskolas direktores L.Bulas 2015.gada 28.aprīļa
iesniegums Nr.1-1/16, kuros izteikts lūgums noteikt remontstrādniekam vasaras periodā no
2015.gada 1.jūnija līdz 2015.gada 31.augustam papildu slodzi 0,6 remontdarbu veikšanai.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 13.punktu, 2011.gada 28.jūlija Bauskas novada domes noteikumiem Nr.15 „Par novada
izglītības iestāžu amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta”
17.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā „Par izglītības iestāžu no
pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem” šādus grozījumus:
1.1. papildināt 9.pielikumu „Mežgaļu pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” ar amatu „remontstrādnieks” uz noteiktu laiku no 01.06.2015. līdz 31.08.2015.
ar 0,6 slodzi saskaņā ar pielikumu;
1.2. papildināt 11.pielikumu „Ozolaines pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” ar amatu „remontstrādnieks” uz noteiktu laiku no 01.06.2015. līdz 31.08.2015.
ar 0,6 slodzi saskaņā ar pielikumu.
2. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 29.maijā.
Pielikumā:
1. 9.pielikums „Mežgaļu pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
2. 11.pielikums „Ozolaines pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

9. pielikums

Mežgaļu pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 28.05.2015.)

Nr.
p.k.

Amata nosaukums

1.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs
Šefpavārs
Pavārs
Medicīnas māsa
Kasieris
Sociālais pedagogs
Aukle
Interešu izglītības pulciņa vadītājs
(Jaunsargi)
Interešu izglītības pulciņa vadītājs
(Mazpulks)
Kopā
Remontstrādnieks (01.06. 2015.31.08.2015.)
Pavisam kopā

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

15.


Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

3 II B

8

559

1

Mēneša
alga
kopā
euro
559

18.3 II
13 I A
13 I A
13 III
13 II
13 V
13 III
5.2 III
14 I
39 I
-

7
1
1
4
2
7
4
7
5
3
-

504
360
360
367
360
504
367
504
397
435
360
435

0,75
2
2
0,4
3
1
2
0,5
0,15
0,5
2
0,1

378
720
720
147
1080
504
734
252
60
218
720
44

-

-

435

0,15

65

x
13 III

x
4

x
367

15,55
0,6

6201
220

x

x

x

16,15

6421

Maza 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

11.pielikums

Ozolaines pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 28.05.2015.)

Nr.
p.k.

Amata nosaukums

1.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs
Šefpavārs
Pavārs
Kasieris
Sociālais pedagogs
Aukle
Ēkas dežurants
Kopā
Remontstrādnieks (01.06. 2015.31.08.2015.)
Pavisam kopā

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


Slodze

8

Algas
likme
euro
599

1

Mēneša
alga kopā
euro
599

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

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

504
360
360
367
360
504
367
397
435
360
360
x
367

0,75
2,2
1
0,4
2,5
1
1
0,15
0,5
2
0,5
13,00
0,6

378
792
360
147
900
504
367
60
218
720
180
5225
220

x

x

x

13,60

5445

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

3 II B

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

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

(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 28.maijā

prot.Nr.12, 13.p.

Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts
„Derpele”” nolikuma apstiprināšanu
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” (turpmāk –
Pansionāts) 2015.gada 25.februārī saņēma Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu kvalitātes
kontroles departamenta 2015.gada 17.februāra aktu Nr.2015-1 „Par pārbaudi Bauskas novada
pašvaldības iestādē „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””.
Bauskas novada dome 2009.gada 23.decembrī apstiprināja Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” nolikumu (turpmāk –Nolikums).
Aktā norādīts, lai pilnveidotu Nolikumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir
nepieciešams precizēt vairākus punktus un iekļaut sniegtā sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu apjomu un saturu. Turklāt, Pansionātā jāizveido divas amatu vienības
„sociālais rehabilitētājs” un „sociālais aprūpētājs”.
Lai Pansionāta darbība tiktu organizēta efektīvāk un lietderīgāk izmatoti finanšu līdzekļi,
Pansionātā ir nepieciešams izveidot amata vienību „sociālais rehabilitētājs” 0,5 slodzes un amata
vienību „sociālais aprūpētājs” 0,5 slodzes, vienlaikus likvidējot amata vienība „šuvējs” 0,5 slodzes
un „veļas mazgātājs” 0,5 slodzes.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa noteic, ka valsts pārvaldi organizē
pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja
nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi,
normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
1.
2.

Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”
nolikumu jaunā redakcijā.
Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2009.gada 23.decembra lēmumu „Par
vispārēja tipa pansionāta „Derpele” nolikuma apstiprināšanu”.

Pielikumā:
1. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” nolikums uz
9 lp.
2. 1.pielikums „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts ”Derpele””
struktūrshēma uz 1 lp.
3. 2.pielikums. „Vispārēja tipa pansionāta „Derpele”” amatu saraksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
ar Bauskas novada domes
2015.gada 28.maija lēmumu
(prot. Nr.12. 13.p.)

Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””
nolikums
Bauskā
2015.gada 28.maijā

Nr.3
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 28.pantu un likuma
„Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
8.punktu
I.

Vispārīgie jautājumi

1.

Bauskas novada pašvaldības iestāde „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” (turpmāk –
Pansionāts) ir Bauskas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pilngadīgu personu
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāde ar divām struktūrvienībām,
kura nodrošina pensijas vecuma personām, kā arī personām ar invaliditāti, kurām noteikta
I un II invaliditātes grupa, diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu.

2.
2.1.
2.2.

Pansionātam ir trīs pakalpojumu sniegšanas vietas:
Pansionāts „Derpele”, adrese: „Derpele”, Elektriķi, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901;
struktūrvienība Īslīces veco ļaužu sociālās aprūpes centrs, adrese: „Pansionāts”, Īslīces
pag., Bauskas nov., LV-3914;
struktūrvienība Slimnīcas iela 4, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.

2.3.
3.

Pansionāts savā darbībā ievēro Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, likumu
„Par pašvaldībām”, Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumus Nr.291 „Prasības
sociālo pakalpojumu sniedzējiem” un citus spēkā esošus normatīvos aktus, kā arī Bauskas
novada domes lēmumus, saistošos noteikumus un šo nolikumu.

4.

Pansionāts ir reģistrēts Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu
sniedzēju reģistrā.

5.

Pansionāts savā darbībā izmanto zīmogu ar Bauskas novada ģerboņa attēlu, tam ir noteikta
parauga veidlapa un norēķinu konti kredītiestādēs.

6.

Pansionāta adrese: „Derpele”, Elektriķi, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901.
II.

7.
7.1.

7.2.

Pansionāta funkcijas un kompetence

Pansionāta pamatfunkcijas ir:
nodrošināt Bauskas novada pašvaldības administratīvās teritorijas pensijas vecuma
personām un personām ar invaliditāti (turpmāk - Klienti) ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo
rehabilitāciju (izņemot neredzīgas personas un personas ar smagiem garīga rakstura
traucējumiem);
pārstāvēt Klienta tiesības un Klienta intereses valsts un pašvaldību institūcijās, attiecībās
ar fiziskām un juridiskām personām;

7.3.
7.4.
7.5.

8.
8.1.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

veidot Pansionāta lietvedības reģistra datu bāzi, arhīvu, uzskaiti un nodrošināt to
saglabāšanu normatīvos aktos noteiktā kārtībā;
nodrošināt iespēju robežās pagaidu sociālo aprūpi personām darbspējīgā vecumā, kuras
nonākušas krīzes situācijā, vai atveseļošanās periodā pēc smagām slimībām un traumām.
sniegt Pansionāta pakalpojumus citu pašvaldību iedzīvotājiem, slēdzot par to attiecīgus
līgumus. Sociālo pakalpojumu līgumus ar citām pašvaldībām slēdz Bauskas novada domes
priekšsēdētājs.
Pansionāta tiesības:
pieprasīt un bez maksas saņemt Pansionāta uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju
un dokumentus no fiziskām un juridiskām personām, no valsts pārvaldes un pašvaldību
institūcijām;
iepazīties ar Bauskas novada domes lēmumiem un saņemt no pašvaldību institūcijām
informāciju, kas attiecināma uz Pansionāta kompetencē risināmiem jautājumiem;
savas kompetences ietvaros iesniegt pašvaldības izpilddirektoram ierosinājumus un
priekšlikumus par Pansionāta darbības uzlabošanu un pilnveidošanu;
saskaņā ar Bauskas novada domes lēmumiem un šo nolikumu slēgt līgumus, iegūt tiesības
un uzņemties pienākumus, būt par prasītāju vai atbildētāju tiesā;
pirkt, nomāt vai saņemt bezatlīdzības lietošanā savas darbības nodrošināšanai
nepieciešamo mantu, materiālās vai nemateriālās vērtības apstiprinātā budžeta ietvaros;
saskaņā ar Bauskas novada domes lēmumiem un šo nolikumu, iznomāt (izīrēt) un citādi
rīkoties ar Pansionāta valdījumā esošo kustamo mantu un nekustamo īpašumu;
saskaņojot ar pašvaldības izpilddirektoru, noteikt Pansionāta darba laiku;
izstrādāt un īstenot projektus saskaņā ar Pansionāta darbības mērķiem, kā arī piedalīties
starptautisku projektu īstenošanā.

Pansionāta pienākumi:
saņemt maksu par Pansionāta sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem atbilstoši Bauskas
novada domes lēmumiem un pašvaldības noteiktajai kārtībai un pašvaldības noslēgtajiem
sociālo pakalpojumu līgumiem;
9.2. nodrošināt Pansionātam piešķirto budžeta līdzekļu un materiāltehnisko līdzekļu
mērķtiecīgu un efektīvu izlietošanu, Pansionātam noteikto pienākumu un uzdevumu
izpildi;
9.3. piedalīties ikgadējā Pansionāta budžeta plānošanā, nepieciešamības gadījumā iesniegt
grozījumus Pansionāta budžetā tā izpildes laikā;
9.4. piedalīties pašvaldības publiskā gada pārskata sagatavošanā;
9.5. piedalīties pašvaldības sanāksmēs, kurās tiek risināti ar Pansionāta darbību un
darbiniekiem saistīti jautājumi;
9.6. piedalīties darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, kā arī mācību kursos vai
semināros;
9.7. piedalīties Bauskas novada domes komisiju, komiteju un domes sēdēs, kurās tiek skatīti ar
Pansionāta darbu saistīti jautājumi;
9.8. izskatīt fizisko un juridisko personu sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus, izsniegt
ieinteresētajām personām, iestādēm un organizācijām izziņas, uzziņas un dot atzinumus
par Pansionāta kompetencē esošiem jautājumiem;
9.9. piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un dot savus atzinumus, ja normatīvie akti nosaka vai
tiesa atzīst Pansionāta piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
9.10. organizēt un nodrošināt apmeklētāju pieņemšanu Pansionātā;
9.11. atbilstoši Pansionāta kompetencei un lietu piekritībai sagatavot un sniegt pārskatus
Labklājības ministrijai, Bauskas novada domei un pašvaldības izpilddirektoram.
9.
9.1.

10.

Pansionāts atbild par:
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10.1. šajā nolikumā noteikto pienākumu un uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi atbilstoši
Bauskas novada domes nostādnēm, prioritātēm, prasībām un iedzīvotāju interesēm, kuru
realizācija uzticēta Pansionātam;
10.2. maksas par pakalpojumiem pareizu iekasēšanu un savlaicīgu to iemaksāšanu Pansionāta
budžetā, normatīvos aktos noteiktajā kārtībā;
10.3. Pansionātā iegūtās personu informācijas konfidencialitātes saglabāšanu vai tādas privātas
informācijas saglabāšanu, kura iegūta, pildot amata pienākumus;
10.4. Pansionāta lietvedībā esošo lietu uzglabāšanu, lietvedības kārtošanu un Pansionāta arhīva
iekārtošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
10.5. Pansionātam nodotā pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, kā arī materiālo
vērtību un materiāltehniskās bāzes saglabāšanu.
III. Pansionāta uzdevumi
11.

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
11.10.

11.11.
11.12.
11.13.
11.14.
11.15.
11.16.
11.17.
IV.
12.

Lai nodrošinātu šajā Nolikumā noteikto Pansionāta funkciju izpildi attiecībā uz pensijas
vecuma personām un personām ar 1. un 2.grupas invaliditāti, Pansionāts veic šādus
uzdevumus:
nodrošina Klientu ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais aprīkojums, un
sanitārās telpas, kuras ir iekārtotas atbilstoši Klienta funkcionālajām vajadzībām;
apgādā Klientu ar veļu, apģērbu, apaviem, higiēnas līdzekļiem un citu inventāru, nodrošina
to individuālu lietošanu;
nodrošina Klientiem viņu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu;
nodrošina Klienta reģistrāciju pie ģimenes ārsta;
veic Klientu medicīnisko aprūpi saskaņā ar ģimenes ārsta vai citu speciālistu norādījumiem
un, nepieciešamības gadījumā, jebkurā diennakts laikā sniedz pirmo neatliekamo
medicīnisko palīdzību;
vajadzības gadījumā organizē Klientiem nokļūšanu līdz veselības aprūpes vai
rehabilitācijas iestādēm un citām institūcijām;
sniedz Klientiem sociālos pakalpojumus, nodrošina to plānošanu, vadīšanu un
koordinēšanu, ievērojot konfidencialitāti attiecībā pret Klientu;
ievēro Pansionāta ētikas kodeksu;
sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, izstrādā un īsteno Klientiem individuālos
sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes plānus;
nodrošina iespēju Klientiem tikties ar ģimenes locekļiem, radiniekiem un draugiem
saskaņā ar Pansionāta direktora izstrādātajiem un apstiprinātajiem apmeklētāju kārtības
noteikumiem;
nodrošina iespēju Klientiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem iesniegt sūdzības vai
priekšlikumus par Pansionāta darbu un sociālo pakalpojumu kvalitāti;
iespēju robežās nodrošina Klientiem atbilstoši viņu vajadzībām nepieciešamos tehniskos
palīglīdzekļus normatīvos aktos noteiktajā kārtībā;
organizē kultūras un atpūtas pasākumus, nodrošina Klientiem saturīgu laika pavadīšanu;
pēc Klienta vēlēšanās organizē viņa garīgo aprūpi atbilstoši konfesionālajai piederībai;
nepieciešamības gadījumā organizē palīdzību Klienta individuālo sociālo problēmu
risināšanā;
nodrošina iespēju Klientam saglabāt dažādas sadzīves un pašaprūpes iemaņas: personiskās
naudas izlietojuma plānošanu, teritorijas uzkopšanu, iepirkšanos un citas sadzīves iemaņas;
nepieciešamības gadījumā ierobežo Klienta tiesības brīvi pārvietoties.
Uzņemšanas, uzturēšanas un izrakstīšanas noteikumi ilgstošai aprūpei Pansionātā
Pansionātā Klientus uzņem uz noteiktu vai nenoteiktu laiku:
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12.1. Bauskas novada administratīvajā teritorijā dzīvojošos pensijas vecumu sasniegušas
personas, kā arī personām ar 1. un 2.grupas invaliditāti, kuriem nepieciešama diennakts
sociālā aprūpe, ja Klienta vajadzība pēc sociālā pakalpojuma ir izvērtēta atbilstoši Ministru
kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības saņemšanas kārtība”;
12.2. ārpus Bauskas novada administratīvās teritorijas dzīvojošos Klientus Pansionātā uzņem, ja
ar attiecīgo pašvaldību vai Klienta apgādnieku ir noslēgts līgums, kurā ir noteikts par
Klienta uzturēšanai izlietoto līdzekļu segšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem un Bauskas novada domes lēmumiem.
13.
Klientus Pansionātā ievieto, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:
13.1. Klienta personību apliecinošs dokuments – pase;
13.2. Valsta sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa par Klienta pensijas vai sociālā
nodrošinājuma pabalsta apmēru;
13.3. Klienta iesniegums par uzņemšanu Pansionātā;
13.4. Bauskas novada Sociālā dienesta vai citas pašvaldībās lēmums par sociālā pakalpojuma
piešķiršanu;
13.5. līgums par pakalpojuma sniegšanu;
13.6. invaliditāti apliecinošs dokuments, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt Klients ar
invaliditāti;
13.7. ģimenes ārsta izraksts no stacionārās/ambulatorās pacienta medicīniskās kartes (veidlapa
027/u). Izrakstā norādāma medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvā stadijā,
akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) kā arī pedikulozes neesamība;
13.8. psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko
pakalpojuma veidu Klientam ar garīga rakstura traucējumiem (1.pielikums Ministru
kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības saņemšanas kārtība”), ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt Klients ar garīga
rakstura traucējumiem;
13.9. Bauskas novada Sociālā dienesta vai citas pašvaldības sociālā dienesta sastādīta
novērtēšanas karte par Klienta vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem, norādīti dati par
Klientu un tā ģimeni, dzīves apstākļiem, Klienta resurss un pašaprūpes novērtējums, kā arī
nepieciešamais pakalpojuma veids.
14.

Klienta uzņemšanu Pansionātā noformē ar direktora rakstisku rīkojumu dienā, kad Klients
iestājas Pansionātā un veic reģistrāciju Pansionātā dzīvojošo Klientu reģistrācijas žurnālā.

15.

Klients Pansionātā ievietošanas dienā tiek iepazīstināts ar Pansionāta iekšējās kārtības
noteikumiem, un Klients (izņēmuma gadījumos – piederīgais vai apgādnieks) ar parakstu
apliecina, ka ievēros Pansionāta iekšējās kārtības noteikumus.

16.

Katram Pansionātā uzņemtajam Klientam iekārto personas lietu un citu dokumentāciju
atbilstoši normatīvos aktos noteiktajām prasībām.

17.

Klienta uzņemšana tiek reģistrēta Klientu uzņemšanas žurnālā, kura lappuses ir numurētas
un cauršūtas, žurnāls ir apzīmogots ar Pansionāta zīmogu un apstiprināts ar direktora
parakstu. Žurnāls pastāvīgi glabājas Pansionātā.

18.

Klients, kurš ievietots Pansionātā, saglabā iepriekšējo dzīvesvietas deklarāciju un
Pansionāta adresi norāda kā papildu adresi ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Ja Klientam
nav tiesiska pamata saglabāt iepriekšējo deklarēto dzīvesvietu, Klienta dzīvesvietu deklarē
Pansionātā.
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19.

Klientu var izrakstīt no Pansionāta ar direktora rakstiski noformētu rīkojumu.

20.
Klientu no Pansionāta izraksta, informējot sociālo dienestu, ja:
20.1. Klients lūdz pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, iesniedzot rakstisku iesniegumu;
20.2. Klientam sociālās aprūpes rezultātā vairs nav nepieciešami ilgstošas aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijas pakalpojumi un tos var nomainīt ar pakalpojumiem dzīvesvietā;
20.3. Klients apdraud citu personu veselību, dzīvību vai sistemātiski pārkāpj noslēgtā līguma un
Pansionāta iekšējās kārtības noteikumus;
20.4. Klientu pārvieto uz atbilstošu specializēto aprūpes vai ārstniecības iestādi;
20.5. Klientam atkārtotā pārbaudē noteikta 3.invaliditātes grupa vai invaliditātes grupa vispār
noņemta, bet Klients nav sasniedzis pensijas vecumu;
20.6. ja apgādnieks vai pašvaldība nepilda līgumsaistības par uztura maksas samaksu;
20.7. Klienta rīcībā, izrakstot no pansionāta, nodod tam izsniegto apģērbu, miesas veļu, apavus
(vienu kārtu atkarībā no gada laika), personiskās mantas, dokumentus un vērtības, kā arī
izziņu, kurā norādīts uzturēšanās laiks pansionātā un izrakstīšanās iemesls.
V.

Pansionāta struktūra, pārvalde un pakļautība

21.

Pansionāta darbu organizē un vada Pansionāta direktors, kuru amatā ieceļ un atbrīvo no
amata pienākumu pildīšanas Bauska novada dome.

22.

Darba līgumu ar Pansionāta direktoru slēdz pašvaldības izpilddirektors atbilstoši Bauskas
novada domes lēmumam.

23.

Pansionāta darbību nodrošina Pansionāta direktors un tā darbinieki (struktūrshēma
1.pielikumā).

24.

Pansionāta direktoru tā attaisnotas prombūtnes laikā aizvieto un pilda viņa pienākumus ar
pašvaldības izpilddirektora rīkojumā norādītais Pansionāta darbinieks.

25.

Pansionāta darbinieki veic darbu atbilstoši amatu aprakstiem, darba līgumiem, kā arī pilda
pienākumus, ko uzdevis Pansionāta direktors.

26.

Katrs Pansionāta darbinieks ir atbildīgs par savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo nolikumu,
amata aprakstu, pienākumu sadali starp Pansionāta darbiniekiem un apstiprinātiem
uzdevumiem.

27.

Pansionāta darbinieki sniedz paskaidrojumus un konsultācijas jautājumos, kas ietilpst viņu
kompetencē, atbild uz iedzīvotāju iesniegumiem vai sūdzībām, atbild uz valsts pārvalžu
vai pašvaldību institūciju iesniegumiem vai pieprasījumiem, ievērojot normatīvos aktos
noteikto konfidencialitāti.

28.

Direktors Pansionāta uzdevumu un funkciju realizēšanai var izveidot darba grupas, kā arī
konsultatīvās padomes un komisijas, kuras darbojas saskaņā ar direktora apstiprinātu
nolikumu.

29.
Pansionāta direktors:
29.1. plāno, organizē un vada Pansionāta darbu saskaņā ar šo nolikumu, darba līguma un
normatīvos aktos noteikto;
29.2. Pansionāta direktoram ir paraksta un kontroles tiesības Pansionāta bankas norēķinu
kontā(os), paraksta tiesības uz Pansionāta veidlapas un citiem dokumentiem, veicot
saraksti ar valsts un pašvaldību institūcijām, fiziskām un juridiskām personām;
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29.3. tiesīgs slēgt līgumus par preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu par līgumcenu, kas
nepārsniedz 4000 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa);
29.4. tiesīgs slēgt līgumus par būvdarbiem par līgumcenu, kas nepārsniedz 14 000 euro (bez
pievienotās vērtības nodokļa);
29.5. līgumus, kuros summas pārsniedz 29.3. un 29.4.apakšpunktā minētās, Pansionāta direktors
slēdz atbilstoši Bauskas novada domes lēmumiem;
29.6. nodrošina kārtējā gada budžeta projekta izstrādi un tā iesniegšanu pašvaldības
izpilddirektoram noteiktajā termiņā;
29.7. rīkojas ar Pansionāta mantu, finanšu līdzekļiem un nekustamo īpašumu;
29.8. slēdz saimnieciskos līgumus, nomas vai īres līgumus, kā arī citus atlīdzības vai
bezatlīdzības līgumus;
29.9. bez pilnvarojuma pārstāv Pansionāta intereses valsts pārvaldes un tiesībsargājošās
institūcijās, Pašvaldības institūcijās, sabiedriskajās un reliģiskajās organizācijās, attiecībās
ar ārvalstu un starptautisko institūciju pārstāvjiem, fiziskām un juridiskām personām
Pansionāta kompetencē esošajos jautājumos;
29.10. nodrošina Pansionāta saistību izpildi un projektu realizācijas izpildi atbilstoši Nolikumā
noteiktajam;
29.11. nodrošina Pansionāta darbību budžetā paredzēto līdzekļu ietvarā;
29.12. nodrošina darba drošības, vides aizsardzības, veselības aizsardzības, ugunsdrošības,
higiēnas un citu normu ievērošanu Pansionāta darbībā;
29.13. nodrošina Pansionāta darbības tiesiskumu un Pansionāta resursu lietderīgu izmantošanu;
29.14. piedalās Bauskas novada domes komisiju, patstāvīgo komiteju un domes sēdēs, iesniedz
priekšlikumus jautājumos, kas ietilpst Pansionāta kompetencē un kuru risināšanai
nepieciešams domes lēmums;
29.15. informē pašvaldību par būtiskām izmaiņām normatīvajos aktos un tā izpildei nepieciešamo
tehnisko vai finansiālo nodrošinājumu;
29.16. izstrādā Pansionāta struktūru un Pansionāta darbinieku amatu saraksta (norādot tajā
mēnešalgas apmēru) projektus un iesniedz tos apstiprināšanai Bauskas novada domē;
29.17. nodrošina Pansionāta personāla vadību un pilnveidi, pieņem darbā un atlaiž no darba
Pansionāta darbiniekus, slēdz darba līgumus, nosaka darbinieku kompetenci, darba
pienākumus, uzdevumus un atbildību, kontrolē to izpildi, izstrādā darbinieku amata
aprakstus, kā arī nodrošina darba devēja pienākumu izpildi;
29.18. atbilstoši savai kompetencei izdod Pansionāta darbiniekiem saistošus rīkojumus un
instrukcijas, izsniedz pilnvaras;
29.19. izstrādā pasākumus Pansionāta darbinieku kvalifikācijas celšanai un mācību kursu
apmeklēšanai, kā arī plāno pieredzes apmaiņas braucienus;
29.20. izstrādā un apstiprina šajā Nolikumā Pansionāta darbības nodrošināšanai iekšējās
instrukcijas, nolikumus u.c.;
29.21. neizpauž konfidenciālu informāciju;
29.22. atbild par normatīvo aktu ievērošanu Pansionātā, par tā darbības nodrošināšanu un
paredzēto uzdevumu izpildi, kā arī finanšu līdzekļu un materiālo līdzekļu racionālu
izmantošanu;
29.23. Pansionāta direktors ir personīgi atbildīgs par Pansionāta uzdevumu un funkciju izpildi
saskaņā ar šo Nolikumu;
29.24. amata zaudēšanas gadījumā nodrošina dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu
Pašvaldības izpilddirektora rīkojumā norādītajai personai;
29.25. veic citus pienākumus un realizē savas pilnvaras, kas paredzēti normatīvajos aktos un
Bauskas novada domes lēmumos.
30.

Pansionāta direktors ir tiesīgs iesniegt tiesā pieteikumus par uzturlīdzekļu piedziņu no
likumīgajiem apgādniekiem vai pašvaldībām, kuras izvairās no uzturēšanas izdevumu
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samaksas par Klientu, kurš ievietots Pansionātā par maksu, kā arī pārstāvēt citas Pansionāta
intereses tiesā.
VI.
31.

Pansionāta kustamā un nekustamā manta un pansionāta finansēšana

Pansionāta manta ir tā valdījumā esošā nošķirtā Pašvaldības manta un manta, kuru
Pansionāts ieguvis likumisku tiesisku darījumu vai dāvinājuma ceļā.

Pansionāta finanšu līdzekļus veido:
pašvaldības budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;
pašu ieņēmumi, tai skaitā ieņēmumi par Pansionāta sniegtajiem maksas pakalpojumiem;
iemaksas, ko maksā pakalpojuma saņēmēji par uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē un
normatīvajos aktos noteiktās Klienta pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta
daļas;
32.4. ziedojumi, dāvinājumi un ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi;
32.5. Pansionātā realizējamo projektu piešķirtie līdzekļi.
32.
32.1.
32.2.
32.3.

Ja Klientam nav piešķirta pensija vai pabalsts, vai pensijas vai pabalsta daļa, kas paliek
Pansionāta pamatbudžeta kontā pēc pensijas vai pabalsta izmaksas Klientam ir mazāka par
noteikto uzturēšanās maksu, starpību starp pensijas vai pabalsta apmēru un uzturēšanās
maksu sedz:
33.1. Klients pats;
33.2. apgādnieks (-i), kuram saskaņā ar likumu ir pienākums apgādāt Pansionātā dzīvojošo
Klientu;
33.3. Pansionātā uzņemtā Klienta un apgādnieka (-u) maksātnespējas gadījumā – tā pašvaldība,
kuras administratīvajā teritorijā bija deklarēta personas dzīvesvieta un noslēgts līgums ar
pašvaldību pirms Klienta uzņemšanas Pansionātā.
33.

34.

Pansionāts neapmaksā Klienta ceļa un uzturēšanās izdevumus ārpus Pansionāta.

35.

Pansionāta direktors ir tiesīgs iesniegt apstiprināšanai Bauskas novada domei individuālu
uzturēšanās maksu atbilstoši Klientam nepieciešamās aprūpes un rehabilitācijas pasākumu
kompleksam.

36.

Uzturēšanās maksa tiek ieskaitīta Pansionāta pamatbudžeta kontā.

37.

Pansionāta grāmatvedības uzskaite tiek veikta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem. Grāmatvedības uzskaiti veic Bauskas novada administrācijas Centralizētās
grāmatvedības nodaļa.

38.

Lai kontrolētu Pansionāta finansiālās darbības tiesiskumu, īpašumu un materiālo vērtību
izmantošanu atbilstoši šim Nolikumam un normatīviem aktiem, pašvaldībai ir tiesības veikt
Pansionāta inventarizāciju vai revīziju.
VII. Pansionāta padome

39.

Lai sekmētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās dzīvojošo
personu tiesību ievērošanu, Pansionāta direktors izveido sociālās aprūpes padomi
(turpmāk – Padome), kuras sastāvā ietilpst ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā dzīvojošās personas, to radinieki, Pansionāta darbinieki un
Pašvaldības pārstāvji. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.
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40.
40.1.
40.2.
40.3.
40.4.

Pansionāta Padome:
saskaņo Pansionāta iekšējās kārtības noteikumus;
iesniedz priekšlikumus Pansionāta darbības uzlabošanai;
izskata konfliktus starp klientiem un Pansionāta administrāciju;
piedalās Pansionāta sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanā.
VIII. Klienta tiesības

41.

Uz Klienta iesnieguma pamata un direktora rakstisku atļauju Klients var atstāt Pansionātu
uz laiku līdz vienam mēnesim.

42.

Klients, kas uzturas ārpus Pansionāta ilgāk par vienu mēnesi, pensiju saņem pilnā apmērā
par visu prombūtnes laiku.

43.

Klientam ir tiesības ikdienā brīvi iziet vai izbraukt no Pansionāta uz laiku, iepriekš par to
brīdinot aprūpes personālu saskaņā ar Pansionāta kārtību „Kā klients atstāj pansionātu”.
IX. Pansionāta darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un pārskati par
darbību

44.
45.

Pansionāta darbības tiesiskumu nodrošina Pansionāta direktors, kurš ir atbildīgs par
iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un darbību.
Pansionāta darbības uzraudzību par domes deleģēto funkciju un uzdevumu izpildi, finanšu
līdzekļu izlietojumu, finansiālās darbības pamatotību, saimniecisko darījumu lietderību un
īpašuma apsaimniekošanu veic Pašvaldības izpilddirektors.

46.

Pansionāts Pašvaldības noteiktajā termiņā un kārtībā iesniedz Pašvaldības izpilddirektoram
informāciju, kas nepieciešama Bauskas novada pašvaldības gada publiskā pārskata
sagatavošanai.

47.

Domei ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatus par Pansionāta darbu.
X. Pansionāta reorganizēšana un likvidēšana

48.

Pansionātu reorganizē vai likvidē Bauskas novada dome.

49.

Grozījumus Pansionāta nolikumā apstiprina Bauskas novada dome pēc Pansionāta
direktora ierosinājuma vai pašvaldības ierosinājuma.

50.

Pansionāta reorganizācijas vai likvidēšanas gadījumā tiek sastādīta Pansionāta slēguma
bilance, noteikti mantas vērtību un saistību apmēri, kā arī Bauskas novada domei jānorāda
institūcija, kurai būtu nododami Pansionāta apsaimniekošanā esošie nekustamie īpašumi
un citas materiālās vai nemateriālās vērtības.

51.

Pansionāta direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Bauskas
novada domē (Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901) Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.

Pielikumā:
1.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāta „Derpele””
struktūrshēma uz 1lp.
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2.

Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāta „Derpele”” amatu
saraksts un 1lp.

VISPĀRĒJA TIPA PANSIONĀTA „DERPELE”
DIREKTORE
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I.SAVICKA

1.pielikums
Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Vispārējā tipa pansionāts „Derpele”” nolikumam

Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” struktūrshēma
Direktors

Sociālais darbinieks

Struktūrvienības
vadītājs
(Īslīces veco ļaužu
sociālās aprūpes centrs)

Aprūpētāji
Medicīnas
māsa

Struktūrvienības
vadītājs
(Slimnīcas iela 4,
Bauska)

Aprūpētāji
Medicīnas
māsa

Vecākais
aprūpētājs
(pansionāts „Derpele”)

Lietvedis

Virtuves vadītājs

Automobiļa
vadītājs

Pavāri („Derpele”,

Noliktavas
pārzinis

Slimnīcas iela 4)

Virtuves
strādnieki
(„Derpele”, Slimnīcas
iela 4)

Aprūpētāji

Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Ēku un
teritorijas
uzraugi
Galdnieks
Dārznieks

Sociālais
rehabilitētājs

Veļas
mazgātājs

Sociālais
aprūpētājs

Apkopēji

Pavāri

Virtuves
strādnieki
Sētnieks

APSTIPRINĀTS
ar Bauskas novada domes 2014.gada
27.novembra lēmumu (prot.Nr.24, 35.p.)
2.pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts ”Derpele””
nolikumam

Vispārēja tipa pansionāta „Derpele” amatu saraksts
(Grozījumi 28.05.2015.)
Nr.p.
k.

Amats

1.
2.

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

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Amatu
saime
(apakš
saime)
līmenis
1 IVA
39IV

Mēnešalgas
grupa

Mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

13
10

1166
751

1
1

1166
751

39 IV

10

751

1

751

39 III
18.3 II
39 II

8
7
5

758
630
496

1
1
1

758
630
496

39 II
5.2 II

5
6

496
525

21
0,5

10416
263

5.2 II

6

525

1

525

2I
13 V
13 III
13 IA
41 II
13 III
3IIA

5
7
4
1
6
4
6

496
641
466
360
583
466
583

1
1
6
4
1
1
1

496
641
2796
1440
583
466
583

13 IB
13 III

2
4

360
466

2
1

720
466

13 II
13 I
13 I
39 IIB
39 IIA

2
1
1
5
4

420
360
360
466
420

0,5
3
1
0,5
0,5

210
1080
360
233
210

VISPĀRĒJA TIPA PANSIONĀTA „DERPELE”
DIREKTORE
(paraksts)

I.SAVICKA

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 28.maijā

prot.Nr.12, 14.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Vispārējā tipa pansionāts „Derpele””
Izskatot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārējā tipa pansionāts „Derpele””
2015.gada 7.maija iesniegumu par papildu līdzekļu piešķiršanu zāles pļāvējam,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 42.panta pirmo
daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta rezerves fonda papildu
finansējumu 3109 EUR (trīs tūkstoši viens simts deviņi euro) zāles pļāvēja iegādei.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
līdzekļu piešķīrumu no budžeta rezerves fonda iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
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 28.maijā

prot.Nr.12, 15.p.

Par M.Siliņa iesniegumu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 15. maijā saņemts M.S., dzīvesvietas adrese: X,
iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.5/689), kurā lūgts finansiāls atbalsts ceļa izdevumiem maršrutā
Rīga-Stokholma-Rīga, lai Bauskas Svētā Gara evaņģēliski luteriskās baznīcas ansambļa sastāvā
koncertētu Bauskas sadraudzības pilsētā Hedemorā (Zviedrija).
Atbilstoši Bauskas novada domes 2011.gada 24.novembra noteikumu Nr.25 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu izglītojamo atbalstam” 2.2.apakšpunktam finansējumu citu novadu izglītības
iestāžu izglītojamiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Bauskas novada administratīvajā teritorijā un
kuri apgūst izglītības programmu, kāda netiek īstenota Bauskas novada izglītības iestādēs piešķir
līdz 100 % ceļa izdevumu uz pasākuma vietu un atpakaļ atlīdzībai, nepārsniedzot maksimālo
finansiālo atbalstu 430 euro.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, Bauskas novada domes 2011.gada 24.novembra noteikumu Nr.25 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu izglītojamo atbalstam” 2.2., 3.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
Piešķirt Mārtiņam Siliņam 82 EUR ceļa izdevumu segšanai no Bauskas novada pašvaldības
iestādei „Bauskas novada administrācija” paredzētajiem budžeta līdzekļiem dalībai koncertā
Bauskas sadraudzības pilsētā Hedemorā.

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 28.maijā

prot.Nr.12, 16.p.

Par K.Siliņas iesniegumu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 18.maijā saņemts Katrīnas Siliņas, dzīvesvietas
adrese X, iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.5/708), kurā lūgts finansiāls atbalsts ceļa izdevumiem
maršrutā Rīga-Stokholma-Rīga, lai Bauskas Svētā Gara evaņģēliski luteriskās baznīcas ansambļa
sastāvā koncertētu Bauskas sadraudzības pilsētā Hedemorā (Zviedrija).
Atbilstoši Bauskas novada domes 2011.gada 24.novembra noteikumu Nr.25 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu izglītojamo atbalstam” 2.2.apakšpunktam finansējumu citu novadu izglītības
iestāžu izglītojamiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Bauskas novada administratīvajā teritorijā un
kuri apgūst izglītības programmu, kāda netiek īstenota Bauskas novada izglītības iestādēs piešķir
līdz 100 % ceļa izdevumu uz pasākuma vietu un atpakaļ atlīdzībai, nepārsniedzot maksimālo
finansiālo atbalstu 430 euro.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, Bauskas novada domes 2011.gada 24.novembra noteikumu Nr.25 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu izglītojamo atbalstam” 2.2., 3.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
Piešķirt Katrīnai Siliņai 82 EUR ceļa izdevumu segšanai no Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Bauskas novada administrācija” paredzētajiem budžeta līdzekļiem dalībai koncertā Bauskas
sadraudzības pilsētā Hedemorā.

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 28.maijā

prot.Nr.12, 17.p.

Par K.Macpanes iesniegumu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 15.maijā saņemts Kelijas Macpanes, dzīvesvietas
adrese: X, iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.5/681), kurā lūgts finansiāls atbalsts ceļa izdevumiem
maršrutā Rīga-Stokholma-Rīga, lai Bauskas Svētā Gara evaņģēliski luteriskās baznīcas ansambļa
sastāvā koncertētu Bauskas sadraudzības pilsētā Hedemorā (Zviedrija).
Atbilstoši Bauskas novada domes 2011.gada 24.novembra noteikumu Nr.25 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu izglītojamo atbalstam” 2.2.apakšpunktam finansējumu citu novadu izglītības
iestāžu izglītojamiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Bauskas novada administratīvajā teritorijā un
kuri apgūst izglītības programmu, kāda netiek īstenota Bauskas novada izglītības iestādēs piešķir
līdz 100 % ceļa izdevumu uz pasākuma vietu un atpakaļ atlīdzībai, nepārsniedzot maksimālo
finansiālo atbalstu 430 euro.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, Bauskas novada domes 2011.gada 24.novembra noteikumu Nr.25 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu izglītojamo atbalstam” 2.2., 3.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
Piešķirt Kelijai Macpanei finansējumu 82 EUR ceļa izdevumu segšanai no Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” paredzētajiem budžeta līdzekļiem dalībai
koncertā Bauskas sadraudzības pilsētā Hedemorā.
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 28.maijā

prot.Nr.12, 18.p.

Par D.Bukšas iesniegumu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 18.maijā saņemts Daces Bukšas, dzīvesvietas
adrese: X, iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.5/709), kurā lūgts finansiāls atbalsts ceļa izdevumiem
maršrutā Rīga-Stokholma-Rīga, lai Bauskas Svētā Gara evaņģēliski luteriskās baznīcas ansambļa
sastāvā koncertētu Bauskas sadraudzības pilsētā Hedemorā (Zviedrija).
Atbilstoši Bauskas novada domes 2011.gada 24.novembra noteikumu Nr.25 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu izglītojamo atbalstam” 2.2.apakšpunktam finansējumu citu novadu izglītības
iestāžu izglītojamiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Bauskas novada administratīvajā teritorijā un
kuri apgūst izglītības programmu, kāda netiek īstenota Bauskas novada izglītības iestādēs piešķir
līdz 100 % ceļa izdevumu uz pasākuma vietu un atpakaļ atlīdzībai, nepārsniedzot maksimālo
finansiālo atbalstu 430 euro.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, Bauskas novada domes 2011.gada 24.novembra noteikumu Nr.25 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu izglītojamo atbalstam” 2.2., 3.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
Piešķirt Dacei Bukšai 82 EUR ceļa izdevumu segšanai no Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Bauskas novada administrācija” paredzētajiem budžeta līdzekļiem dalībai koncertā Bauskas
sadraudzības pilsētā Hedemorā.
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 28.maijā

prot.Nr.12, 19.p.

Par finansējumu apkures sistēmas izbūvei Vecsaules pagasta Pagastmājā
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 23.aprīlī saņemts Vecsaules pagasta pārvaldes
iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt finansējumu Pagastmājas Vecsaules pagastā, Bauskas
novadā apkures sistēmas izbūvei, kas ir domes 2015.gadā atbalstīto kapitālieguldījumu sarakstā ar
provizorisko summu 15 000 EUR.
Vecsaules pagasta pārvalde ir veikusi zemsliekšņa iepirkumu „Apkures sistēmas izbūve”.
Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas uzņēmumam SIA „AJI Serviss” par
summu 16 820,33 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldībām ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības nekustamo mantu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Vecsaules pagasta pārvalde” 16 820,33
EUR (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit euro, 33 centi) Vecsaules pagasta
pārvaldes ēkas – Pagastmāja, Vecsaules pag., Bauskas nov. apkures sistēmas izbūvei.
2. Apkures sistēmas izbūvi finansēt no iestādes „Bauskas novada administrācija” finanšu
līdzekļu ekonomijas budžeta programmā „Pašvaldības budžeta parāda darījumi”.
3. Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītājai Līgai
Vasiļauskai slēgt līgumu par darbu izpildi ar iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīto
pretendentu.
4. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai veikt
attiecīgus grozījumus iestāžu „Bauskas novada administrācija” un „Vecsaules pagasta
pārvalde” budžeta tāmēs.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot 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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 28.maijā

prot.Nr.12, 20.p.

Par finansējumu atdzelžošanas iekārtu atjaunošanai Dāviņu pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 15.maijā saņemts Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Dāviņu pagasta pārvalde” iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt finansējumu
atdzelžošanas iekārtu atjaunošanai Dāviņu ciemā, Dāviņu pagastā, Bauskas novadā, kas ir domes
2015.gadā atbalstīto kapitālieguldījumu sarakstā ar provizorisko summu 2 576 EUR.
Iestāde „Dāviņu pagasta pārvalde” ir veikusi zemsliekšņa iepirkumu „Atdzelžošanas
iekārtu renovācija Bauskas novada Dāviņu pagasta Dāviņu ciemā”. Iepirkuma rezultātā līguma
slēgšanas tiesības tiek piešķirtas uzņēmumam SIA „AQUA SISTĒMAS” par summu 2 225EUR,
ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otrās
daļas 1.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt iestādei „Dāviņu pagasta pārvalde” 2 225 EUR (divi tūkstoši divi simti divdesmit
pieci euro) atdzelžošanas iekārtu atjaunošanai Dāviņu ciemā, Dāviņu pagastā, Bauskas
novadā.
2. Atdzelžošanas iekārtu atjaunošanu finansēt no Bauskas novada pašvaldības 2015.gada
budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās - dabas resursu nodokļa ieņēmumiem.
3. Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādes „Dāviņu pagasta pārvalde” vadītājai Līvijai
Šarķei slēgt līgumu par darbu izpildi ar iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīto
pretendentu.
4. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
piešķīrumu iestādei „Dāviņu pagasta pārvalde” iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot 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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 28.maijā

prot.Nr.12, 21.p.

Par finansējumu apkures akumulatora uzstādīšanai Bauskas novada
Mežotnes pagasta Garozas ciemā
Lai nodrošinātu ekonomisku un drošu granulu apkures katla PYROT 540 ekspluatāciju,
Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciema katlu mājā ir nepieciešams uzstādīt apkures
sistēmas ūdens akumulatoru ar ietilpību 5000 l. Pašlaik ir grūtības noturēt vienmērīgu un
ekonomisku apkures katla darbību rudens un pavasara siltajā laika periodā, kad samazinās
patērētāju siltumenerģijas patēriņš un apkures katls strādā ar minimālo jaudu. Apkures
akumulatora iegāde un uzstādīšana ir domes 2015.gadā atbalstīto kapitālieguldījumu sarakstā ar
provizorisko summu 6400 EUR.
Iestāde „Mežotnes pagasta pārvalde” ir veikusi tirgus izpēti apkures akumulatoru iegādei
un uzstādīšanai Garozas ciema katlumājā. Piedāvājumu ar viszemāko cenu 6376,31 EUR, ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli, iesniegusi SIA „Flumina”.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Mežotnes pagasta pārvalde” 6376 EUR
(seši tūkstoši trīs simti septiņdesmit seši euro) apkures akumulatora iegādes un
uzstādīšanas darbiem Mežotnes pagasta Garozas ciema katlumājā.
2. Apkures akumulatora iegādes un uzstādīšanas izdevumus finansēt no iestādes „Bauskas
novada administrācija” finanšu līdzekļu ekonomijas budžeta programmā „Pašvaldības
budžeta parāda darījumi”.
3. Atļaut iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” vadītājam Normundam Vāveram slēgt ar SIA
„Flumina” līgumu par apkures akumulatora iegādi un uzstādīšanu Mežotnes pagasta
Garozas ciemā.
4. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai veikt
attiecīgus grozījumus iestāžu „Bauskas novada administrācija” un „Mežotnes pagasta
pārvalde” budžeta tāmēs.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot 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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 28.maijā

prot.Nr.12, 22.p.

Par finansējumu apkures katla nomaiņai Grenctāles kultūras namā
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 24.aprīlī saņemts Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt finansējumu 12
912,99 EUR apkures katla nomaiņai Grenctāles kultūras namā, kas ir domes 2015.gadā atbalstīto
kapitālieguldījumu sarakstā ar provizorisko summu 12 455 EUR.
Iestāde „Brunavas pagasta pārvalde” ir veikusi zemsliekšņa iepirkumu „Apkures katla
nomaiņa Grenctāles kultūras namā”. Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas
SIA „Flumina” par summu 12 912,99 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt iestādei „Brunavas pagasta pārvalde” no Bauskas novada pašvaldības 2015.gada
budžeta rezerves fonda līdzekļiem 12 912,99 EUR (divpadsmit tūkstoši deviņi simti
divpadsmit euro, 99 centi) apkures katla nomaiņai Grenctāles kultūras namā.
2. Atļaut iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” vadītājai Baibai Marčenkovai noslēgt ar SIA
„Flumina” līgumu par apkures katla nomaiņu Grenctāles kultūras namā.
3. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
piešķīrumu iestādei „Brunavas pagasta pārvalde” iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par nekustamā īpašuma patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu
ar SIA „Tunkūni”
Bauskas novada dome 2010.gada 27.maijā pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
bezatlīdzības līguma slēgšanu ar SIA „Tunkūni” ciema „Tunkūni” ūdensapgādes nodrošināšanai”.
2010.gada 22.jūnijā noslēgts nekustamā īpašuma patapinājuma līgums uz termiņu līdz 2012.gada
1.jūnijam par zemes 0,70 ha platībā no nekustamā īpašuma „Krustkalpi” zemes vienības ar
kadastra Nr.4046 014 0054, un uz tās esošo ēku – sūkņu mājas, kadastra Nr.4046 014 0054 004,
un būves – artēziskā urbuma lietošanu ūdensapgādes nodrošināšanai daudzdzīvokļu mājām
„Saliņas” un „Atpūtas”, Tunkūnos, Brunavas pagastā.
2012.gada 31.maijā pieņemts lēmums „Par nekustamā īpašuma patapinājuma līguma
termiņa pagarināšanu ar SIA „Tunkūni” uz termiņu līdz 2013.gada 31.maijam. 2013.gada 30.maijā
pieņemts lēmums „Par nekustamā īpašuma patapinājuma līguma termiņa pagarinājumu ar SIA
„Tunkūni” uz termiņu līdz 2014.gada 31.maijam. 2014.gada 29.maijā pieņemts lēmums „Par
nekustamā īpašuma patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu ar SIA „Tunkūni” uz termiņu līdz
2015.gada 31.maijam.
Ievērojot Bauskas novada domē 2015.gada 7.maijā saņemto Brunavas pagasta pārvaldes
iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma patapinājuma līguma termiņa
pagarināšanu līdz 2016.gada 31.maijam ar SIA „Tunkūni” un to, ka SIA „Tunkūni” valdes loceklis
G.Tarvids piekrīt patapinājuma līguma termiņa pagarināšanai līdz 2016.gada 31.maijam, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Pagarināt ar SIA „Tunkūni” 2010.gada 22.jūnijā noslēgto patapinājuma līgumu par zemes
0,70 ha platībā no nekustamā īpašuma „Krustkalpi” zemes vienības ar kadastra Nr. 4046
014 0054 un uz tās esošo ēku – sūkņu mājas, kadastra Nr.4046 024 0054 004, un būves –
artēziskā urbuma lietošanu līdz 2016.gada 31.maijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” vadītājai
B.Marčenkovai sagatavot un noslēgt vienošanos ar SIA „Tunkūni” par šā lēmuma 1.punktā
minētā patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu.
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 Ziedoņu ielas un Biržu ielas, Bauskā asfalta
kārtas atjaunošanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā kā viena
no pašvaldības autonomajām funkcijām noteikta gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu, tajā skaitā ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu,
Ministru kabineta 2010.gada 9.marta Nr.224 noteikumu „Par valsts un pašvaldību autoceļu
ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 6.pielikumu, likuma „Par valsts budžetu
2015.gadam” 14.panta sestās daļas 1.punktu, kas pieļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa saistības
ceļu, ielu un tiltu investīciju projektiem, kuros pašvaldības līdzfinansējums 2015.gadā nav mazāks
par 20 % no kopējām izmaksām, Bauskas novada domes 2015.gada 19.maija domes ārkārtas sēdes
lēmumu „Par aizņēmumu Ziedoņu ielas un Biržu ielas, Bauskā asfalta kārtas atjaunošanu”, ņemot
vērā Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta prioritātes, saskaņā ar iepirkuma „Ziedoņu
ielas un Biržu ielas asfalta kārtas atjaunošana” ID Nr.BNA 2015/019 rezultātiem, kurā līguma
slēgšanas tiesības par Ziedoņu ielas asfalta kārtas atjaunošanu piešķirtas SIA „Ceļu būvniecības
sabiedrība „Igate”’ ar piedāvāto kopējo līgumcenu 25 404,28 EUR (t.sk. PVN), par Biržu ielas
asfalta kārtas atjaunošanu piešķirtas SIA „STRABAG” ar piedāvāto kopējo līgumcenu 42 980,37
EUR ( t.sk. PVN), Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta rezerves fonda finansējumu
13 677 EUR (trīspadsmit tūkstoši seši simti septiņdesmit septiņi euro) Ziedoņu ielas un Biržu
ielas, Bauskā asfalta kārtas atjaunošanai, t.sk.:
1.1. Ziedoņu ielas asfalta kārtas atjaunošanai 5081 EUR;
1.2. Biržu ielas asfalta kārtas atjaunošanai 8596 EUR.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai piešķīrumu
no rezerves fonda iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par dzīvojamās telpas „Kūdra 2”-X, Vecsaules pagastā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 7.maijā saņemts M.P., pēdējā dzīvesvieta: X,
iesniegums, kurā viņš lūdz izīrēt pašvaldībai piederošo, brīvo dzīvojamo platību „Kūdra 2”-X,
Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov.
Ar Bauskas novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2014.gada
11. novembra lēmumu „Par M.P. reģistrēšanu palīdzības saņemšanas reģistrā” minētā persona
reģistrēta palīdzības saņemšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās telpas izīrēšana”
pirmās kārtas grupā kā bērns, kurš palicis bez vecāku gādības un audzināts bērnu aprūpes un
audzināšanas iestādē, kuram nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā
dzīvojamā telpā.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītāja L.Vasiļauska
2015.gada 23.martā informējusi par atbrīvotajām dzīvojamām platībām.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu, kas
nosaka, ka šajā likumā noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai
un tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām;
minētā likuma 14.panta pirmās daļas 3. punktu, kas nosaka, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu
nodrošināmi bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un atradās bērnu aprūpes
iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa— pēc tam, kad bērns sasniedzis pilngadību un beigusies
viņa ārpusģimenes aprūpe un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ka dzīvojamās telpas īres
līgumu var noslēgt uz noteiktu laiku; Bauskas novada domes 27.05.2010. saistošo noteikumu
Nr.13 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.punktu, ka pašvaldība sniedz palīdzību
pirmām kārtām personām, kuras minētas likuma 14.pantā un saistošo noteikumu 3.punktā;
10.punktu, ka reģistrācijas grupu ietvaros pagasta/pilsētas pārvalde dzīvojamo telpu piedāvā īrēt
reģistrācijas secībā un ņemot vērā Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas
12.05.2015. sēdes lēmumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa „Kūdra 2”-X, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. nav
privatizējama, pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām
personām.
2. Izīrēt M.P., personas kods X, ģimenē 1 persona, dzīvojamo telpu „Kūdra 2” -X, Kūdra,
Vecsaules pag., Bauskas nov., kopējā platība 56,2 m2.
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2015.gada 30.novembrim ar tiesībām
prasīt līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītājai
L.Vasiļauskai viena mēneša laikā ar M.P. noslēgt dzīvojamās telpas „Kūdra 2” -X, Kūdra,
Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līgumu.
5. Izslēgt M.P. no palīdzības saņemšanas reģistra.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgava LV3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par dzīvojamās telpas Liepu iela X, Īslīces pagastā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Īslīces pagasta pārvalde” 2015.gada 6.maijā saņemts
E.L. iesniegums, kurā viņa lūdz izīrēt brīvo dzīvojamo platību Liepu iela X, Rītausmas, Īslīces
pag., Bauskas nov.
Ar Bauskas novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas
2011.gada 11.janvāra lēmumu „Par E.L. reģistrēšanu palīdzības saņemšanas reģistrā” minētā
persona reģistrēta palīdzības saņemšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās telpas
izīrēšana” pirmās kārtas grupā kā bērns, kurš palicis bez vecāku gādības un audzināts pie aizbildņa,
un kuram nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās
nodaļas speciālisti dzīvojamo telpu Liepu iela X, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov.
06.05.2015.atzinuši par dzīvošanai derīgu.
Izvērtējot komisijas rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties
uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, kas
nosaka, ka bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes
iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, pēc tam, kad bērns sasniedzis pilngadību un beigusies viņa
ārpusģimenes aprūpe, ar dzīvojamo telpu nodrošināmi pirmām kārtām un likuma „Par dzīvojamo
telpu īri” 6.pantu, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz noteiktu laiku; Bauskas novada
domes 27.05.2010. saistošo noteikumu Nr.13 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
4.punktu, ka pašvaldība sniedz palīdzību pirmām kārtām personām, kuras minētas likuma 14.pantā
un saistošo noteikumu 3.punktā; 10.punktu, ka reģistrācijas grupu ietvaros pagasta/pilsētas
pārvalde dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģistrācijas secībā un ņemot vērā Dzīvojamo māju
privatizācijas un dzīvokļu komisijas 12.05.2015. sēdes lēmumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa Liepu iela X, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. nav
privatizējama, pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām
personām.
2. Izīrēt E.L., personas kods X, ģimenē 1 cilvēks, dzīvojamo telpu Liepu iela X, Rītausmas,
Īslīces pag., Bauskas nov., kopējā platība 58,10 m2
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2015.gada 31.decembrim ar tiesībām
prasīt līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces ūdens” viena mēneša laikā
ar E.L. noslēgt dzīvojamās telpas Liepu iela X, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. īres
līgumu.
5. Izslēgt E.L. no palīdzības saņemšanas reģistra.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgava, LV-3007)
mēneša laika, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par sociālā dzīvokļa Strautnieku iela X, Bauskā
īres līguma atjaunošanu
2011.gada 7.martā ar J.A. tika noslēgts sociālā dzīvokļa Strautnieku X, Bauskā, Bauskas
nov. īres līgums. 2012. gada 26.janvārī sociālā dzīvokļa īres līgums tika atjaunots līdz 2012.gada
31.jūlijam. 2015.gada 8.maijā saņemts J.A. iesniegums ar lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa
Strautnieku iela X, Bauska, Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Izskatot J.A. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus Bauskas novada dome konstatēja:
J.A. īrē sociālo dzīvokli Strautnieku ielā X, Bauskā, Bauskas nov. un sociālā dzīvokļa īres
līguma beigu termiņš bija 2012. gada 31.jūlijs;
J.A. piešķirts trūcīgās personas statuss līdz 2015. gada 30.jūnijam;
2015.gada 7. maijā īrniekam J.A. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti
ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, kas nosaka, sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes
locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa Strautnieku iela X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar
J.A., personas kods X, līdz 2015.gada 30.novembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” atjaunot
sociālā dzīvokļa Strautnieku iela X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar J.A.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 28.maijā

prot.Nr.12, 30.p.

Par sociālā dzīvokļa Bērzu iela X, Mežotnes pagastā
īres līguma atjaunošanu
2013.gada 1.oktobrī ar A.Š. tika noslēgts sociālā dzīvokļa Bērzu iela X, Mežotne, Mežotnes
pag., Bauskas nov. īres līgums. 2015.gada 16.aprīlī saņemts A.Š. iesniegums ar lūgumu pagarināt
sociālā dzīvokļa Bērzu iela X, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Izskatot A.Š. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
A.Š. ģimene īrē sociālo dzīvokli Bērzu iela X, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov., kura
īres līguma beigu termiņš bija 2015. gada 30. aprīlis.
A.Š. ģimenei piešķirts trūcīgās statuss līdz 2015.gada 31.jūlijam.
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Mežotnes pagasta pārvalde” 15.04.2015. noslēgusi
vienošanos ar A.Š. „Par apsaimniekošanas (īres) maksas un maksas par komunālajiem
pakalpojumiem parāda atmaksas grafiku” par īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda 197,90 EUR samaksu.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, kas nosaka, sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes
locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa Bērzu iela X, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņu ar A.Š., personas kods X, līdz 2015.gada 31.augustam.
2. Uzdot novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” vadītājam N.Vāveram
sociālā dzīvokļa Bērzu iela X, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu
ar A.Š. noformēt ar rakstisku papildus vienošanos pie spēkā esošā īres līguma.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”,
Brunavas pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Brunavas pagasta pārvaldes iesniegums, kurā izteikts
priekšlikums atsavināt pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu „X”, Brunavas pagastā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „X”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, sastāv no zemes
vienības 0,5985 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un ēkas uz tās – dzīvojamās mājas (būves
kadastra apzīmējums X 001);
nekustams īpašums „X”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, pieder Bauskas
novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Brunavas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0054 2178.
Brunavas pagasta pārvalde savā iesniegumā norāda, ka nekustams īpašums „X” nav nepieciešams
pašvaldībai savu funkciju realizēšanai.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt persona, ja tā nav nepieciešama attiecīgai publiskai
personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Ņemot vērā 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 pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „X”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. X, kas sastāv no zemes vienības
0,5985 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un ēkas uz tās – dzīvojamās mājas (būves
kadastra apzīmējums X 001).
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Domes priekšsēdētājs
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Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu X
Gailīšu pagastā nomu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts A.Z. iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par
nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu X Gailīšu pagastā nomu.
Izskatot A.Z. iesniegumu, Bauska novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā atrodas nekustamais īpašums „Pamūšas
kanalizācijas”, kadastra Nr.X, kas sastāv no zemes vienības 0,1 ha platībā un sūkņu mājas 41 m²
platībā un atrodas Gailīšu pagasta Pamūšas ciemā. Sūkņu māja nav izmantota un tai ir
nepieciešams veikt remontu, kas novērstu ēkas sabrukšanu. Sūkņu māja nav nepieciešama
pašvaldībai savu funkciju realizēšanai.
Gailīšu pagasta Pamūšas ciemā, kurā atrodas piecstāvu daudzdzīvokļu māja, ražotnes un
privātmājas, nav izbūvēta pašvaldības kanalizācijas sistēma. Pašvaldībai piekrītošā zemes vienība
0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ir pašvaldības zeme, uz kuras nākotnē varētu izbūvēt
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, tāpēc šo īpašumu būtu lietderīgi iznomāt.
Ievērojot iepriekš minēto un 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” 1.,7. un 9.punktu un Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra
lēmumu „ Par Bauskas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksu”, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Nodot iznomāšanai nekustamo īpašumu „X”, kadastra Nr. X, Gailīšu pagastā, kas sastāv
zemes vienības 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu un sūkņu mājas ar būves kadastra
apzīmējumu X, uz laiku līdz 2020.gada 31.maijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un
iznomāšanas komisijai veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības nomnieka
noskaidrošanai.
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Par maksas samazinājumu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
X daļai Codes pagastā
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 28.aprīlī saņemts B.L. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.25/607), kurā izteikts lūgums samazināt maksu par lietošanā piešķirtās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu X daļu 1,78 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr. X, sastāvā ir divas zemes vienības 6,32 ha
kopplatībā: zemes vienība 3,74 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un zemes vienība 2,58 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu X;
ar VZD Zemgales reģionālās nodaļas Jelgavas biroja 2014.gada 14.oktobra lēmumu B.L.
atjaunotas īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma „X” daļu 4,54 ha platībā. Bijušā īpašnieka
mantiniekam samaksu par izpērkamās zemes platību aprēķina, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā
zemes platība ir lielāka par to zemes platību, uz kuru atjauno īpašuma tiesības, un tā pārsniedz
pieļaujamās nesaistes robežas. Starpība starp kadastrāli uzmērīto platību un platību, uz kuru
atjaunotas īpašumtiesības, ir 1,78 ha.
Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nekustamā
īpašuma „X” sastāvā esošajām zemes vienībām: 3,74 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 004
0563 un 2,58 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
B.L. darba stāžs lauksaimniecībā saskaņā ar izrakstu no kolhoznieku darba grāmatiņas
LAT Nr.614/677 ir pilni 20 gadi un zemes lietošanas laiks saskaņā ar zvērinātas notāres Zentas
Reliņas 2005.gada 8.jūlijā izdoto aktu Nr.6438 par zemes lietošanas tiesību nodošanu ir 10 gadi.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par zemes privatizāciju lauku
apvidos” 18.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumu Nr.787
„Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi” 6.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
Samazināt B.L., personas kods X, aprēķināto samaksu par lietošanā piešķirtās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu X daļu 1,78 ha platībā par 20 gadu darba stāžu lauksaimniecībā
– 25 % un par 10 gadu ilgu zemes lietošanas laiku – 20 %, kopā – 45 %.
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 nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0060 005
Rātslaukumā, Bauskā nomu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts IK „VIKTORIA, L” iesniegums ar lūgumu izskatīt
jautājumu par bijušā kioska ēkas Rātslaukumā, Bauskā nomu.
Izskatot IK „VIKTORIA, L” iesniegumu, Bauska novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums „Rātslaukums”, Bauskā, kadastra
Nr. 4001 004 0060. Nekustamā īpašuma sastāvā ir nedzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 4001
004 0060 005. Ēka netiek izmantota un tāpēc ir lietderīgi šo īpašumu iznomāt.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu un 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” 1.,7. un 9.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot iznomāšanai nedzīvojamo ēku 28,2 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 4001
004 0060 005 Rātslaukumā, Bauskā uz laiku līdz 2017.gada 31.maijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un
iznomāšanas komisijai veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības nomnieka
noskaidrošanai.
Domes priekšsēdētājs
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„X”, Dāviņu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 13.maijā saņemts R.U. iesniegums, kurā izteikts
lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „X”, Dāviņu pagastā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „X”, kas atrodas Bauskas novada Dāviņu pagastā, kadastra Nr.X,
pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas
Dāviņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 00542662;
nekustams īpašums „X”, kadastra Nr.X, sastāv no zemes vienības 1,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemes īpašnieks, ja
viņš vēlas iegūt īpašumā zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei.
Ar Bauskas novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmumu „Par nekustamā īpašuma „X”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X, Dāviņu pagastā piekritību un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa maiņu” noteikts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X ir starpgabals.
R.U. nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.X, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X
robežojas ar pašvaldības īpašumu „X”.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „X”, Dāviņu
pag., Bauskas nov., kadastra Nr.X, kas sastāv no zemes vienības 1,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs
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Par apgrozāmo līdzekļu piešķiršanu SIA „Īslīces ūdens” finansiālā stāvokļa
normalizēšanai un uzņēmuma maksātnespējas nepieļaušanai
Bauskas novada pašvaldībā ir saņemts SIA „Īslīces ūdens” 2015.gada 7.maija iesniegums
Nr.101, kurā aprakstīts kapitālsabiedrības kritiskais finansiālais stāvoklis parādu saistību dzēšanā
kreditoriem un maksātnespējas procesa ierosināšanu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, dibināt
biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās.
Noklausoties SIA „Īslīces ūdens” valdes locekļa Raimonda Bitina ziņojumu, ar mērķi
nodrošināt SIA „Īslīces ūdens” apgrozāmos līdzekļus, kā arī atjaunot kapitālsabiedrības
maksātspēju, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu,
15.panta pirmās daļas 1.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta atlikuma gada beigās SIA „Īslīces
ūdens” pamatkapitāla palielināšanai 70 000 EUR (septiņdesmit tūkstoši euro).
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
līdzekļu piešķīrumu SIA „Īslīces ūdens” pamatkapitāla palielināšanai iekļaut kārtējos budžeta
grozījumos.
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Par līdzekļu piešķiršanu Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces pagastā” papildinājumu
„Kanalizācijas tīklu paplašināšanai Īslīces pagasta Bērzkalnu un Rītausmas
ciemos”” realizācijas nodrošināšanai
Bauskas novada dome 2010.gada 17.maijā pieņēma lēmumu „Par projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces pagastā realizāciju”, par līdzfinansējuma
nodrošināšanu 350 586,43 LVL (498 839,55 EUR) apmērā. Projekta realizācijai SIA „Īslīces
ūdens” pamatkapitālā 2012.gada aprīlī ieskaitīti 295 908 LVL (421 039,15 EUR).
Bauskas novada dome 2014.gada 13.martā pieņēma lēmumu, ar kuru apstiprināja SIA
„Īslīces ūdens” projekta ID Nr.3.DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/015 „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Īslīces pagastā” ietvaros esošā ietaupījuma apguvei, Īslīces pagasta
ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības investīciju projektā papildus iekļautos pasākumus: ISLN-3 „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Bērzkalnu ciemā” un ISL-N-4 „Kanalizācijas tīklu
paplašināšana Rītausmas ciemā”.
SIA „Īslīces ūdens” 2015.gada 21.janvārī izsludināja atklātu konkursu iepirkuma
„Projektēšana un būvdarbi „Projekta ID Nr.3.DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/015 papildinājumi
kanalizācijas tīklu paplašināšanai Īslīces pagasta Bērzkalnu un Rītausmas ciemos”” ID Nr. IU
2015 – KF 1 realizācijai. Konkurss ir noslēdzies 2015.gada 20.maijā, kā rezultātā tiks noslēgti divi
līgumi par projektēšanu un būvdarbiem: „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Bērzkalnu ciemā” un
„Kanalizācijas tīklu paplašināšana Rītausmas ciemā”.
Lai nodrošinātu projekta realizāciju un veicinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību
Bauskas novada Īslīces pagastā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumiem Nr.836 „Noteikumi par
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1. aktivitāti
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par
2000”, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta atlikuma gada beigās SIA „Īslīces
ūdens” pamatkapitāla palielināšanai 15 232 EUR (piecpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit divi
euro) apmērā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētājam.
Domes priekšsēdētājs
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Par dzīvojamās telpas „Īslīči”X, Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts A.V., dzīvesvieta „Īslīči” X, Īslīces pag., Bauskas nov.
iesniegums ar lūgumu atjaunot dzīvojamās telpas „Īslīči” X, Īslīces pag., Bauska, Bauskas nov.
īres līgumu, kura termiņš beidzies 2015.gada 30.aprīlī.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Īslīces
ūdens” 11.05.2015.izziņa Nr.6 „Par komunālajiem maksājumiem”.
Izskatot A.V. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja,
ka A.V. īrē dzīvokli „Īslīči” X, Īslīces pag., Bauskas nov. Dzīvojamās telpas „Īslīči” X, Īslīces
pag., Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2015.gada 30.aprīlim. Dzīvojamās telpas
„Īslīči” X, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma 2.2.punktā ietverta īrnieka tiesība prasīt
(rakstiski) īres līguma pagarināšanu.
Īrniecei A.V. īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds
ir 429,04 EUR.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums
ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt līguma pagarināšanu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas „Īslīči” X, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu ar
A.V., personas kods X, līdz 2016.gada 30. aprīlim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces ūdens” viena mēneša
laikā veikt grozījumus ar A.V. 23.07.2014. noslēgtajā dzīvojamās telpas „Īslīči”X,
Īslīces pag., 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 siltumapgādi Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzkalnu ciemā
Viena no pašvaldību pastāvīgajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus, ieskaitot siltumapgādi (likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts).
Pienākums organizēt siltumapgādi nozīmē, ka pašvaldībai ir jānodrošina iedzīvotājiem iespēja
saņemt siltumapgādes pakalpojumus. Tas, vai pašvaldība minētos pakalpojumus sniedz pati vai
deleģē to sniegšanu privātpersonai, ir pašvaldības izvēle.
Īslīces pagasta Bērzkalnu ciemā centralizētās siltumapgādes pakalpojumus nodrošina
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Īslīces ūdens”. Centralizētās siltumapgādes
trase ir nolietojusies un rada lielus siltuma zudumus. Siltumapgādes trasē nekad nav veikti
rekonstrukcijas darbi. Daudzu gadu garumā siltumtrasē veikti tikai ārkārtas jeb avārijas seku
likvidēšanas remontdarbi. Siltumtrases izolācijas materiāls ir nolietojies, nepilda savu funkciju,
vietām tā nav vispār. Siltumtrases kopgarums ir 965,79 metri. Trasei tika veikta sertificēta eksperta
ekspertīze, kuras rezultātā atzīts, ka trase ir avārijas stāvoklī, iespējami cauruļu plīsumi, tajā nevar
nodrošināt atbilstošu spiedienu (lielāku par 3,5 bar), kas nepieciešams normālai energonesēja
cirkulācijai, līdz ar to nav iespējams nodrošināt atbilstošu temperatūru telpās.
Uzsākt apkures sezonu traucē iedzīvotāju uzkrātie parādi. Kaut arī darbs ar parādniekiem
notiek, atgūt parādus ir grūti iedzīvotāju zemās maksātspējas un SIA „Īslīces ūdens” finansiālās
situācijas dēļ, jo nepietiek līdzekļu tiesas procesu ierosināšanai (valsts nodevu samaksai). Kopš
2015.gada 27.martā tika atslēgta gāzes padeve, kapitālsabiedrība ir atguvusi ap 2000 EUR no
iedzīvotājiem par apkures pakalpojumu, no kuriem lielākā daļa summas ir samaksāta AS „Latvijas
Gāze” kā soda procenti, jeb kavējuma nauda. Faktiski ir saskatāmas SIA „Īslīces ūdens”
maksātnespējas pazīmes, jo tai ir nenokārtotas maksājumu saistības attiecībā pret AS „Latvijas
Gāze” (~ 34 000 EUR).
Arī gadījumā, ja izbūvētu jaunu trasi, uz relatīvi nelielo apkurināmo platību
(zem 5000 m²), pastāvīgās siltumapgādes izmaksas ir augstas, kas neļauj uzturēt zemu tarifu.
Pagājušajā ziemā tarifs aukstākajā mēnesī bija 2,96 EUR/m², kaut arī tas nesedza siltumapgādes
izmaksas. Tarifs būtu jāpārskata un pie esošo zudumu, pastāvīgo izmaksu un avāriju apmēra tam
būtu jābūt robežās starp 4-4,5 EUR/m². Tādējādi šis pakalpojums iedzīvotājiem ir ekonomiski
neizdevīgs. Izbūvējot jaunu siltumtrasi, varētu samazināt zudumus tajā par 20-25 %, kas saglabātu
tarifu ap 3 EUR/m², tas ir divreiz vairāk kā Bauskas pilsētā.
Īslīces pagasta Bērzkalnu ciemā tika veikta dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku aptauja par
centrālās siltumapgādes projekta īstenošanas lietderību. Aptaujā piedalījās 76 dzīvokļu īpašnieki,
kas ir 62 % no visiem dzīvokļu īpašniekiem, no tiem „par” balsoja 51 % un „pret” 49 %. Šī aptauja
ļauj izprast sakarību par centrālās siltumapgādes lietderību pie tik augsta tarifa.
Ievērojot visus iepriekš minētos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1.

Atcelt Bauskas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumu „Par deleģēšanas līguma
noslēgšanu ar SIA „Īslīces ūdens”” saskaņā ar kuru Bauskas novada pašvaldības

kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces ūdens” deleģēts uzdevums nodrošināt siltumapgādi Bauskas
novada Īslīces pagasta Bērzkalnu ciema teritorijā.
2.

Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija”, ievērojot
Bērzkalnu ciema daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopību lēmumus,
palīdzēt rast risinājumus turpmākai siltumapgādes nodrošināšanai Īslīces pagasta Bērzkalnu
ciemā.

3.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.

Domes priekšsēdētājs
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Par grozījumiem 2014.gada 27.februāra lēmumā „Par aizņēmumu
projekta „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai”
Bauskas novada dome 2014.gada 27.februārī pieņēma lēmumu „Par aizņēmumu projekta
„Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”
īstenošanai”.
2013.gada 12.decembrī tika izsludināts atklāts konkurss ID Nr.BNA 2013/109 „Būvdarbu
veikšana Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēku energoefektivitātes
paaugstināšanas rekonstrukcijas projektā”.
Atklāta konkursa rezultātā līguma slēgšanas tiesības būvniecības darbu veikšanai tika
piešķirtas SIA „STARBAG”. Lai nodrošinātu finansējumu būvniecības darbu veikšanai,
autoruzraudzībai un būvuzraudzībai 2014.gada 15.maijā ar Valsts kasi tika noslēgts aizdevuma
līgums Nr. A2/1/14/296 par summu 1 106 883 EUR.
Ņemot vērā to, ka būvuzņēmējs neievēroja līgumā noteiktos darbu izpildes termiņus,
2015.gada 11.martā līgums ar to tika vienpusēji izbeigts.
Uz 2015.gada 25.maiju projekta apguves kopējās izmaksas ir 743 156,25 EUR.
Sarunu procedūras „Būvdarbu pabeigšana Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas
sākumskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas rekonstrukcijas projektā” ID Nr.BNA
2015/021 rezultātā ir izraudzīts jauns būvdarbu veicējs SIA „Kvintets”, kura piedāvātā līgumcena
ir 485 885,41 EUR, kā rezultātā kopējās projekta izmaksas pieaug par 132 600,70 EUR un ir
1 242 355,86 EUR.
Lai pabeigtu projekta „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 19.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam”
14.panta trešo daļu, kas ļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa saistības investīciju veikšanai
izglītības iestādēs, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 15.punktu, lai nodrošinātu projekta īstenošanai
nepieciešamo finansējumu, Bauskas novada dome nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumā „Par aizņēmumu projekta „Bauskas
Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai”
šādus grozījumus:
1. Aizstāt 1.punktā skaitli un vārdus „1 125 848 EUR (viens miljons viens simts divdesmit pieci
tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi euro) ar skaitli un vārdiem „1 239 484,01 EUR” (viens
miljons divi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši četri simti astoņdesmit četri euro, 01 cents).
2. Aizstāt 1.1.apakšpunktā skaitli „1 000 000” ar skaitli „641 195,79”.
3. Aizstāt 1.2.apakšpunktā skaitli „125 848” ar skaitli „598 288,22”.
Domes priekšsēdētājs
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