Bauskas novada domes sēde
2015.gada 28.maijs

2

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma “Goda raksts” piešķiršanu.

3

Par saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par Bauskas novada simboliku” apstiprināšanu.

4

Par SIA “Zemgales EKO” reorganizāciju”.

5

Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Ābulis” projekta realizācijai.

6

Par biedrības “Latvijas Ūdens motosporta federācija” iesniegumu.

7

Par Bauskas novada ūdens motosporta kluba “Mēmeles sports” iesniegumu.

8

Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei “Griķu pamatskola”.

9

Par V.Ielejas atbrīvošanu no vispārējās izglītības iestādes “Īslīces vidusskola” direktores amata.

10

Par atbalstu A.Varkalei dalībai starptautiskajā matemātikas olimpiādē.

11

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”.

12

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā “Par izglītības iestāžu
no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem”.

13

Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vispārēja tipa pansionāts “Derpele”” nolikuma
apstiprināšanu.

14

Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei “Vispārēja tipa
pansionāts “Derpele””.

15

Par M.Siliņa iesniegumu.

16

Par K.Siliņas iesniegumu.

17

Par K.Macpanes iesniegumu.

18

Par D.Bukšas iesniegumu.

19

Par finansējumu apkures sistēmas izbūvei Vecsaules pagasta Pagastmājā.

20

Par finansējumu atdzelžošanas iekārtu atjaunošanai Dāviņu pagastā.

21

Par finansējumu apkures akumulatora uzstādīšanai Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas
ciemā.

22

Par finansējumu apkures katla nomaiņai Grenctāles kultūras namā.

23

Par nekustamā īpašuma patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu ar SIA “Tunkūni”.

24

Par finansējuma piešķiršanu Ziedoņu ielas un Biržu ielas, Bauskā asfalta kārtas atjaunošanai.

26

Par dzīvojamās telpas “Kūdra 2”- x, Vecsaules pagastā izīrēšanu.

27

Par sociālā dzīvokļa “Pamati”- x, Codes pagastā īres līguma atjaunošanu.

28

Par dzīvojamās telpas Liepu iela x, Īslīces pagastā izīrēšanu.

29

Par sociālā dzīvokļa Strautnieku iela x, Bauskā īres līguma atjaunošanu.

30

Par sociālā dzīvokļa Bērzu iela x, Mežotnes pagastā īres līguma atjaunošanu.

31

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “x”, Brunavas pagastā atsavināšanu.

32

Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu x Gailīšu pagastā nomu.

33

Par maksas samazinājumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu x daļai Codes pagastā.

34

Par nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu x Rātslaukumā, Bauskā nomu.

35

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “x”, Dāviņu pagastā atsavināšanu.

36

Par apgrozāmo līdzekļu piešķiršanu SIA “Īslīces ūdens” finansiālā stāvokļa normalizēšanai un
uzņēmuma maksātnespējas nepieļaušanai.

37

Par līdzekļu piešķiršanu Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Īslīces pagastā” papildinājumu “Kanalizācijas tīklu paplašināšanai Īslīces pagasta
Bērzkalnu un Rītausmu ciemos” realizācijas nodrošināšanai.

38

Par dzīvojamās telpas "Īslīči" x, Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu

39

Par centralizēto siltumapgādi Īslīces pagasta Bērzkalnu ciemā

40

Par grozījumiem 2014.gada 27.februāra lēmumā "Par aizņēmumu projekta "Bauskas Valsts
ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai"

