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 PROTOKOLS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī
SĒDE SASAUKTA 2015.gada 22.decembrī plkst.14
SĒDI ATKLĀJ 2015.gada 22.decembrī plkst.14
SĒDI VADA Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis ĀBELNIEKS
SĒDĒ PIEDALĀS 17 Bauskas novada domes deputāti:
Raitis ĀBELNIEKS
Voldemārs ČAČS
Rudīte ČAKĀNE (no plkst.15.16)
Alvis FELDMANIS
Vera GRIGORJEVA
Daira JĀTNIECE
Arnolds JĀTNIEKS (no plkst.16.05)
Solvita JIRGENSONE
Uldis KOLUŽS
Aivija KURSĪTE
Mārīte ĶIKURE
Juris LANDORFS (no plkst.14.50)
Inita NAGŅIBEDA
Aleksandrs NOVICKIS
Jānis RUMBA
Mārtiņš RUŽA
Raimonds ŽABOVS
SĒDĒ PIEDALĀS:
1. Vilnis AUZĀNS – laikraksta „Bauskas Dzīve” žurnālists
2. Māra BAUVARE – Izglītības nodaļas vadītāja
3. Raimonds BORKOVSKIS – datorsistēmu un datortīklu administrators
4. Māra DĒLIŅA-KALNIŅA – ekonomiste
5. Zane GORŠKOVA – sabiedrisko attiecību speciāliste
6. Aleksandrs GURKOVSKIS – Gailīšu pagasta pārvaldes vadītājs
7. Jānis KALINKA – pašvaldības izpilddirektors
8. Sandra KAZĀKA – iedzīvotāju reģistrēšanas un dzīvokļu lietu speciāliste
9. Zaiga KĀRKLIŅA – ekonomiste
10. Lauris KĀRKLIŅŠ – datorsistēmu un datortīklu galvenais administrators
11. Ina KRŪMIŅA – Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja vietniece
12. Jolanta LAUVA – projektu vadītāja
13. Mirdza LAZDA – SIA „Zemgales mutes veselības centrs” valdes locekle
14. Indra LIEPA – biedrības „Meistars Gothards” valdes locekle
15. Baiba MARČENKOVA – Brunavas pagasta pārvaldes vadītāja

Nr.25

16. Modris MĀKULĒNS – Juridiskās nodaļas vadītājs
17. Aelita NAUMANE – Pamūšas speciālās internātpamatskolas direktore
18. Sarmīte OĻEHNOVIČA – Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja vietniece
19. Dace PUTNA – Būvvaldes vadītāja
20. Andris RĀCENIS – Iepirkumu nodaļas vadītājs
21. Līga RIMŠEVICA – pretendente sporta centra „Mēmele” direktora amatam
22. Ineta RUHOCKA – pašvaldības izpilddirektora vietniece
23. Inta SAVICKA – vispārēja tipa pansionāta „Derpele” direktore
24. Māris SKANIS – Bauskas pils muzeja direktors
25. Ilona SPURĶE – Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja
26. Laila STAPKEVIČA – projektu vadītāja
27. Egija STAPKĒVIČA – projektu vadītāja
28. Māris ŠARĶIS – nekustamā īpašuma speciālists
29. Ieva ŠOMINA – projektu vadītāja
30. Ilze TIJONE – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
31. Baiba TORMANE – Bauskas Centrālās bibliotēkas direktore
32. Ilva VANSOVIČA – Bauskas Kultūras centra direktore
33. Līga VASIĻAUSKA – Vecsaules pagasta pārvaldes vadītāja
34. Mārtiņš VILCIŅŠ – Saimnieciskās nodaļas vadītājs
35. Larisa VILKA – SIA „VIDES SERVISS” ekonomiste
SĒDI PROTOKOLĒ pašvaldības sekretāre Mārīte DĀBOLA.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Ētikas kodeksa apstiprināšanu.
2. Par Ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
3. Par Bauskas novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskatu.
4. Par Bauskas novada attīstības programmas investīciju plāna 2015.- 2018.gadam
apstiprināšanu.
5. Par nolikuma “Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu
NVO iniciatīvu īstenošanai” apstiprināšanu.
6. Par nolikuma “Par Bauskas novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu konkursam
“Mēs savam novadam” apstiprināšanu.
7. Par dotācijas piešķiršanu Zemgales Plānošanas reģionam.
8. Par dalību projekta “Atver sirdi Zemgalē!” īstenošanā.
9. Par Bauskas novada sporta attīstības stratēģijas 2016.- 2020.gadam apstiprināšanu.
10. Par Bauskas novada kultūras attīstības stratēģijas 2016.- 2020.gadam apstiprināšanu.
11. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Sociālais dienests” attīstības
stratēģijas 2016.-2020.gadam saskaņošanu.
12. Par sadarbības turpināšanu ar Latvijas SOS bērnu ciemata asociāciju sociālajam riskam
pakļauto ģimeņu ar bērniem atbalstam Bauskas novadā.
13. Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Zemgales mutes veselības
centrs”.
14. Par deleģēšanas līgumu ar SIA “VIDES SERVISS”.
15. Par aizņēmumu Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes
“Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” infrastruktūras objektadaudzfunkcionālā sporta un attīstības centrs- būvniecībai.
16. Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei “Vecsaules
pagasta pārvalde”.
17. Par papildu mērķdotācijas sadali pedagogu algām.
18. Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas 2.vidusskolai.
19. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžetā.
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20. Par nolikuma “Bauskas novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” apstiprināšanu.
21. Par SIA “Bauskas zobārstniecība” kapitāla daļu pārdošanu.
22. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija”
nolikumā.
23. Par grozījumiem Brunavas pagasta pārvaldes nolikumā.
24. Par grozījumiem Ceraukstes pagasta pārvaldes nolikumā.
25. Par grozījumiem Codes pagasta pārvaldes nolikumā.
26. Par grozījumiem Dāviņu pagasta pārvaldes nolikumā.
27. Par grozījumiem Gailīšu pagasta pārvaldes nolikumā.
28. Par grozījumiem Īslīces pagasta pārvaldes nolikumā.
29. Par grozījumiem Mežotnes pagasta pārvaldes nolikumā.
30. Par grozījumiem Vecsaules pagasta pārvaldes nolikumā.
31. Par grozījumiem Bauskas novada Sociālā dienesta nolikumā.
32. Par grozījumiem vispārēja tipa pansionāta “Derpele” nolikumā.
33. Par grozījumiem sporta centra “Mēmele” nolikumā.
34. Par grozījumiem Bauskas pils muzeja nolikumā.
35. Par grozījumiem Bauskas muzeja nolikumā.
36. Par grozījumiem Bauskas Kultūras centra nolikumā.
37. Par grozījumiem Bauskas Centrālās bibliotēkas nolikumā.
38. Par atlīdzības noteikšanu Bauskas novada amatierkolektīvu vadītājiem.
39. Par grupu izveidi Pamūšas speciālajā internātpamatskolā.
40. Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem.
41. Par izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku, struktūrvienību vadītāju un pedagogu
mēneša atalgojuma noteikšanu.
42. Par Administratīvās komisijas locekļa ievēlēšanu.
43. Par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumu apstiprināšanu.
44. Par dzīvojamās telpas “Jaunpampavas”-X, Codes pagastā izīrēšanu.
45. Par sociālā dzīvokļa “Pamati”-X, Codes pagastā īres līguma atjaunošanu.
46. Par sociālā dzīvokļa Bērzu iela 2-X, Mežotnes pagastā īres līguma atjaunošanu.
47. Par sociālā dzīvokļa Bērzu iela 2-X. Mežotnes pagastā īres līguma atjaunošanu.
48. Par dzīvojamās telpas Mēmeles iela 3B- X, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
49. Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā 64B- X, Bauskā īres līguma pārslēgšanu.
50. Par dzīvojamās telpas “Īslīči”- X, Īslīces pagastā īres līguma pagarināšanu.
51. Par dzīvojamās telpas “Lauktehnika 14”- X, Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu.
52. Par dzīvojamās telpas “Kūdra 2”- X, Vecsaules pagastā īres līguma atjaunošanu.
53. Par dzīvojamās mājas “Lauktehnika 13”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu
mājas pārvaldniekam.
54. Par dzīvojamās mājas “Lauktehnika 15”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu
mājas pārvaldniekam.
55. Par dzīvojamās mājas “Lauktehnika 18”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu
mājas pārvaldniekam.
56. Par dzīvojamās mājas “Lauktehnika 20”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu
mājas pārvaldniekam.
57. Par dzīvojamās mājas “Bērzkalni 5”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu
mājas pārvaldniekam.
58. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “Rušķi”, Codes
pagastā.
59. Par atlīdzības noteikšanu par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumuzemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4001 007 0145 Ziedoņu ielā 4A, Bauskā.
60. Par Bauskas novada pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
61. Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā 1, Bauskā nomas līgumu pagarināšanu.
3

62. Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā 6, Bauskā nomas līgumu pagarināšanu.
63. Par nedzīvojamo telpu Katoļu ielā 3, Bauskā nomas līgumu pagarināšanu.
64. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Žinduļu lauks”, Brunavas pagastā
atsavināšanu.
65. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Viesturu lauks”, Brunavas pagastā
atsavināšanu.
66. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzkalnu garāžas 2.bloks Nr.X”,
Īslīces pagastā atsavināšanu.
67. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “Ziedi”, Īslīces
pagastā.
68. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “Liepu iela 8”, Īslīces
pagastā.
69. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “Skolas iela 5”,
Īslīces pagastā.
70. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “Ernesta Kapkalna
iela 7”, Īslīces pagastā.
71. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “Bērzu iela 5”, Īslīces
pagastā.
72. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “Bērzu iela 4”, Īslīces
pagastā.
73. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.
Pirms domes sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas biedrības „Meistars Gothards”
valdes locekle Indra Liepa iepazīstina klātesošos ar gleznošanas plenēra „Bauskas vasara 2015”
veikumu– radītajiem darbiem un to autoriem.
Sēdi ieraksta audioformātā.

1.p.
Par Ētikas kodeksa apstiprināšanu.
(I.Nagņibeda, J.Rumba, A.Kursīte, R.Ābelnieks, A.Novickis, V.Grigorjeva, U.Kolužs,
A.Feldmanis)
ZIŅO: I.Nagņibeda.
Ētikas kodeksa mērķis ir sekmēt likumīgu, godprātīgu un efektīvu pašvaldības darbu,
uzlabot darba kultūru, vairot iedzīvotāju uzticību pašvaldībai. Kodeksā noteikti pašvaldības
darbinieku profesionālās ētikas pamatprincipi: objektivitāte, taisnīgums, godprātība, atbildība,
profesionalitāte, atklātība, lojalitāte un konfidencionalitāte; darbinieku uzvedības pamatprincipi;
deputātu politiskās ētikas pamatprincipi; ētikas kodeksa normu pārkāpumu izskatīšanas kārtība.
Jautājums izskatīts visās komiteju sēdēs.
J.Rumba, iepazīstoties ar kodeksu, konstatējis, ka ir lietas, kas atkārtojas, iesaka tos
punktus apvienot vai precizēt (piemēram, 5.26., 8., 7.punkts); 5.nodaļa nav nepieciešama, jo
kulturāli cilvēki šos principus ievēro.
I.Nagņibeda paskaidro, ka 5.nodaļa kodeksā iekļauta, atsaucoties uz saņemto Bauskas
novada administrācijas atklāto vēstuli deputātiem par to, ka darba vide ir nekoleģiāla, nekorekta,
komiteju un domes sēdēs tiek izteiktas aizskarošas piezīmes. Ētikas kodeksa mērķis nav sodīt,
bet veidot labvēlīgu vidi darbam, konstruktīvi strādāt, prast atzīt kļūdas.
A,Kursīte ierosina svītrot 31.punktu par disciplinārlietas ierosināšanu darbiniekam, jo tas
noteikts Darba likumā.
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A.Novickis iebilst pret atsevišķiem punktiem 2. un 3.nodaļā. 5.3.apakšpunkts, viņaprāt, ir
opozīcijas deputātu darbības bremzēšana, negodprātīga rīcība tiekot slēpta tiesībsargājošām
iestādēm. Paziņo, ka kodeksa 8.punktu neievēros, turpinās atklāti kritizēt, jo kritika ir normāla
darba sastāvdaļa. Iebilst pret 9.punkta redakciju: ja darbinieks ir nekompetents, tad viņam
pašvaldībā nebūtu jāstrādā. Iebildumi pret 15.punktu, precizējama 23.4.apakšpunkta redakcija.
Pašreizējā 24.4.apakšpunkta redakcija esot vēlme apturēt opozīcijas deputātu darbību, tāpēc
iesaka papildināt to ar vārdiem „pretlikumīgu lēmumu izpildi”. Iesaka kodeksu papildināt ar šādu
24.9.apakšpunktu: deputāti sekmē labu pārvaldības principu ievērošanu pašvaldības darbā.
V.Grigorjeva atbalsta sagatavoto lēmuma projektu, paziņo, ka balsos par kristīgās ētikas
vērtībām.
U.Kolužs: tā kā ir daudz iebildumu, ierosina lēmuma pieņemšanu atlikt, deputātiem
iesniegt rakstiskus priekšlikumus un jautājumu skatīt atkārtoti janvāra sēdēs.
Pēc debatēm tiek veikti redakcionāli labojumi un papildinājumi 8., 9., 23.4., 27.3., 24.4.,
24.9., 24.5. punktos.
R.Ābelnieks aicina balsot par priekšlikumu: atlikt sagatavotā lēmuma projekta
pieņemšanu.
Bauskas novada dome, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, A.Feldmanis, D.Jātniece,
U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” 3
(V.Grigorjeva, S.Jirgensone, I.Nagņibeda), „atturas” nav, nolemj:
1. Atlikt lēmuma „Par Ētikas kodeksa apstiprināšanu” pieņemšanu.
2. Ievērojot domes sēdē izteiktos deputātu priekšlikumus, precizēt sagatavoto lēmuma
projektu un atkārtoti to izskatīt komiteju un domes sēdē 2016.gada janvārī.

2.p.
Par Ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
(R.Ābelnieks)
Tā kā jautājums par Ētikas komisijas nolikumu ir saistīts ar iepriekš izskatīto,
priekšsēdētājs R.Ābelnieks ierosina deputātiem atlikt šā lēmuma pieņemšanu.

domes

Bauskas novada dome, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, A.Feldmanis, D.Jātniece,
U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” 3
(V.Grigorjeva, S.Jirgensone, I.Nagņibeda), „atturas” nav, nolemj:
Atlikt lēmuma „Par Ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu” pieņemšanu.

3.p.
Par Bauskas novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzības
pārskatu.
(I.Tijone, A.Novickis)
ZIŅO: I.Tijone.
Otrais Uzraudzības ziņojums par Bauskas novada attīstības programmas 2012.- 2018.gadam
īstenošanu sniegts par 2014.- 2015.gadu. Ziņojumu sagatavojusi Attīstības un plānošanas nodaļa
sadarbībā ar pārējām pašvaldības struktūrvienībām. Uzraudzības ziņojuma pamatā ir rezultatīvo
rādītāju un investīciju programmas analīze. Uzraudzības ziņojums sastāv no rezultātu
kopsavilkuma un rīcību plāna. Iedzīvotāju anketēšanā iesaistījās gan pagastu pārvaldes, gan
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bibliotēkas, gan valsts iestādes. Respondentu skaits bija 214. Saskaņā ar veiktās aptaujas
rezultātiem respondenti pozitīvi novērtē novada sasniedzamību (ceļi, transports, mūsdienu
tehnoloģijas), izglītības kvalitāti un pieejamību, vides kvalitāti (ūdensapgāde, labiekārtošana,
gaiss), sociālās aizsardzības pakalpojumu pieejamību. Vismazāk respondentu ir apmierināti ar
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un attīstību, ceļu infrastruktūras attīstību. Pārskata
periodā pēc iedzīvotāju ieskata būtiskākais paveiktais: ielu atjaunošana, pilsētas labiekārtošana,
tilta atjaunošana, novada svētki, pagalmu svētki. Svarīgākais, kas jārisina: peldbaseina
būvniecība, darba vietu sakārtošana, industriālo teritoriju attīstīšana, ceļu sakārtošana. Rīcības
plāna izpildē iekļauti visi ieplānotie projekti un saklasificēti atbilstoši to pabeigtības pakāpei.
A.Novickis paziņo, ka balsojumā atturēsies, jo liels procents respondentu ir pašvaldības
iestāžu darbinieki un tāpēc patiesā situācija netiekot atspoguļota.
I.Tijone skaidro, ka respondenti ir arī valsts iestāžu darbinieki, bet turpmāk aptauju
organizēšanā vairāk tiks iesaistīti sabiedrisko attiecību speciālisti.
Plkst.14.50 ierodas deputāts J.Landorfs.
Bauskas novada dome, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, A.Feldmanis, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par Bauskas novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskatu”.

4.p.
Par Bauskas novada attīstības programmas investīciju plāna 2015.2018.gadam apstiprināšanu.
(I.Tijone, I.Nagņibeda, I.Ruhocka, A.Novickis, S.Jirgensone, J.Lauva)
ZIŅO: I.Tijone.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja I.Tijone lūdz apstiprināt Bauskas novada attīstības
programmas atjaunoto investīciju plānu 2015.- 2018.gadam. Sākoties jaunajam plānošanas
periodam, precizētas rīcības un darbības, kas plānotas atbilstoši finansējumam. Precizētas
projektu koncepcijas, nosaukumi, finansējums, plānotie darbības rezultāti. I.Tijone informē
atsevišķi par projektiem atbilstoši investīciju plānam pielikumā un atbild uz deputātus
interesējošiem jautājumiem.
Bauskas novada dome, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, A.Feldmanis, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav,
„atturas” 4 (S.Jirgensone, A.Kursīte, I.Nagņibeda, A.Novickis), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par Bauskas novada attīstības programmas investīciju plāna 2015.2018.gadam apstiprināšanu”.

5.p.
Par nolikuma „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai” apstiprināšanu.
(I.Tijone)
ZIŅO: I.Tijone.
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Lai veicinātu sabiedriski nozīmīgu iniciatīvu īstenošanu novada teritorijā, uzlabotu dzīves
kvalitāti iedzīvotājiem, attīstītu sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskām organizācijām,
sagatavots nolikuma projekts par līdzfinansējuma piešķiršanu nevalstisko organizāciju iniciatīvu
realizācijai izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes politikas un vides labiekārtošanas jomā.
Jautājums izskatīts Vides un attīstības, kā arī Finanšu komitejas sēdē.
Jautājumu vai iebildumu nav.
Bauskas novada dome, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, A.Feldmanis, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par nolikuma „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai” apstiprināšanu”.

6.p.
Par nolikuma „Par Bauskas novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu
konkursam „Mēs savam novadam” apstiprināšanu.
(I.Tijone, S.Jirgensone)
ZIŅO: I.Tijone.
Sagatavotais nolikuma projekts nosaka kārtību, kādā pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu
Bauskas novada nevalstisko organizāciju projektu realizācijai izglītības, kultūras, sporta,
jaunatnes politikas un vides ;labiekārtošanas jomā projektu konkursā „Mēs savam novadam”.
Nevalstiskās organizācijas atbalstu līdz 1000 eiro varēs saņemt vienam projektam. Lēmuma
projekts atbalstīts Vides un attīstības, kā arī Finanšu komitejas sēdē.
Iebildumu nav.
Bauskas novada dome, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, A.Feldmanis, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par nolikuma „Par Bauskas novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu
konkursam „Mēs savam novadam” apstiprināšanu”.

7.p.
Par dotācijas piešķiršanu Zemgales Plānošanas reģionam.
(I.Tijone, M.Ruža, R.Ābelnieks, A.Kursīte, U.Kolužs)
ZIŅO: I.Tijone.
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Zemgales Plānošanas reģiona iesniegums, kurā lūgts
piešķirt dotāciju 2110 eiro pašvaldību nozaru, speciālistu darba grupu, zinātnisko konferenču,
pasākumu organizēšanai un darbinieku kapacitātes stiprināšanai, kopīgu projektu sākšanai, jo
valsts budžetā šādiem pasākumiem reģioniem finansējums netiek plānots.
A.Kursīte tam nepiekrīt, jo Zemgales Plānošanas reģiona atskaitē redzams, ka Bauskas
novada pašvaldībai ir pietiekams atlikums un nav skaidri redzams, kā līdzekļi tiek tērēti.
U.Kolužs: jāvērš plānošanas reģiona uzmanība, ka turpmāk vēlams izsūtīt gada pasākumu
plānu.
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Bauskas novada dome, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, A.Feldmanis, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba,
R.Žabovs), „pret” 2 (A.Kursīte, A.Novickis), „atturas” 1 (M.Ruža), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par dotācijas piešķiršanu Zemgales Plānošanas reģionam”.
Plkst.15.15 no sēžu zāles iziet deputāts A.Feldmanis.
Plkst.15.16 ierodas deputāte R.Čakāne.

8.p.
Par dalību projekta „Atver sirdi Zemgalē!” īstenošanā.
(I.Tijone, I.Krūmiņa, V.Čačs)
ZIŅO: I.Tijone.
2015.gada 30.jūlijā starp Zemgales Plānošanas reģionu un Bauskas novada pašvaldību tika
noslēgts nodomu protokols projekta „Atver sirdi Zemgalē!” ietvaros., kas paredz sadarbību
projekta izstrādes procesā. Projekta mērķis- palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.
Sadarbības līgums paredz izveidot deinstitucionalizācijas vadības grupu, piesaistīt sociālo
mentoru, nodrošināt atsevišķu pasākumu priekšfinansēšanu. Projektā piedalās 21 pašvaldība.
Projekta realizācija plānota no 2015.gada līdz 2022.gadam. Lūdz pieņemt sagatavoto lēmuma
projektu.
Papildu skaidrojumu par projektu „Atver sirdi Zemgalē!” sniedz Bauskas novada Sociālā
dienesta vadītāja vietniece I.Krūmiņa.
Bauskas novada dome, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, V.Grigorjeva, D.Jātniece,
S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” 3 (R.Čakāne, A.Kursīte, A.Novickis), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par dalību projekta „Atver sirdi Zemgalē!” īstenošanā”.

9.p.
Par Bauskas novada sporta attīstības stratēģijas 2016.- 2022.gadam
apstiprināšanu.
(E.Stapkēviča, J.Rumba, V.Grigorjeva, A.Novickis, J.Landorfs)
ZIŅO: E.Stapkēviča.
Lai nodrošinātu ilgtspējīgu sporta nozares attīstību atbilstoši Bauskas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijai, aktualizētu prioritātes un uzdevumus to īstenošanai, izstrādātu rīcības plānu,
ir izstrādāta sporta attīstības stratēģija 2016.- 2022.gadam. Stratēģija sastāv no esošās situācijas
novērtējuma, stratēģiskās daļas, rīcības plāna, stratēģijas ieviešanas uzraudzības sistēmas,
pārskata par sabiedrības līdzdalības pasākumiem. Izvirzītās prioritātes ir: baseina būvniecība,
sporta halles būvniecība, esošo sporta būvju un sporta laukumu uzturēšana un rekonstrukcija,
tautas sporta attīstība ar mērķi pēc iespējas vairāk iesaistīt iedzīvotājus katram pieejamākam
sporta veidam, liela mēroga sporta pasākumu rīkošana ar mērķi lielu sporta notikumu piesaiste
novadam, bērnu un jauniešu sporta attīstība ar mērķi nodrošināt veselīgas jaunās paaudzes
attīstību un augstu sasniegumu sports ar mērķi, lai novada sportisti sasniedz augstus panākumus
valsts un starptautiskā līmenī, kā arī kvalificētu treneru piesaiste. Rīcības plāns sastādīts,
vadoties no uzdevumiem.
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Bauskas novada dome, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža,
R.Žabovs), „pret” 1 (A.Novickis), „atturas” 1 (A.Kursīte), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par Bauskas novada sporta attīstības stratēģijas 2016.-2022.gadam
apstiprināšanu”.

10.p.
Par Bauskas novada kultūras attīstības stratēģijas 2016. - 2022.gadam
apstiprināšanu.
(E.Stapkēviča, J.Landorfs, I.Tijone, S.Jirgensone, M.Ruža)
ZIŅO: E.Stapkēviča.
Lai nodrošinātu ilgtspējīgu un līdzsvarotu kultūras nozares attīstību atbilstoši Bauskas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, aktualizētu kultūras nozares prioritātes un uzdevumus to
īstenošanai, izstrādātu rīcības plānu, darba grupa izstrādāja kultūras attīstības stratēģija 2016.2022.gadam. Stratēģija ietver esošās situācijas raksturojumu kultūras nozarē, kultūrvēsturisko
mantojumu, kultūras infrastruktūru, pasākumus, kultūras nozares attīstības potenciālu. Izvirzītās
prioritātes: jauna estrāde Bauskā,
jauna kultūras centra celtniecība, kultūras iestāžu
nepieciešamība katrā pagastā, jaunas Bauskas Centrālās bibliotēkas ēkas celtniecība, V.Plūdoņa
muzeja „Lejenieki” infrastruktūras sakārtošana, tūrisma sezonalitātes likvidēšana, Bauskas
muzeja ēkas rekonstrukcija, Bauskas pils centrālā torņa konservācija un Mēmeles stāvkrasta
nostiprināšana; profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu piedāvājumu
pilnveidošana, Bauskas vecpilsētas reģenerācijas plāna realizēšana, nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšana, gatavošanās Latvijas simtgades svinībām.
Bauskas novada dome, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (A.Kursīte, A.Novickis), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par Bauskas novada kultūras attīstības stratēģijas 2016.- 2022.gadam
apstiprināšanu”.

11.p.
Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests”
attīstības stratēģijas 2016.- 2020.gadam saskaņošanu.
(I.Krūmiņa, J.Landorfs, A.Novickis, S.Jirgensone, R.Žabovs, R.Ābelnieks)
ZIŅO: I.Krūmiņa.
Bauskas novada Sociālā dienesta darbības stratēģija ir plānošanas dokuments laika
posmam no 2016.līdz 2020.gadam un tā saskaņota ar Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju, attīstības programmu. Stratēģiju izstrādāja darba grupa. Stratēģijā aprakstīts sociālā
dienesta darbības pilnvarojums, pienākumu izvērtējums, finanšu un cilvēkresursu analīze un
rīcības plāns iestādes un sociālo pakalpojumu attīstībai, nosakot galvenos darbības mērķus,
virzienus, plānotos rezultātus, finansējuma avotus, izpildes laiku. Definētas šādas problēmas:
dominējošā funkcija ir sociālās palīdzības sniegšana, bet tā neatrisina sociālās problēmas; jaunu
sociālo pakalpojumu attīstība notiek par projektu līdzekļiem; netiek piedāvāti maksas
pakalpojumi, netiek praktizēti pakalpojumu pirkšana no citām pašvaldībām vai sabiedriskām
organizācijām; sociālajam dienestam nav kapacitātes izveidot specifiskām klientu grupām
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atbilstošus pakalpojumus, darbs laukos ir sadrumstalots, nepietiekams tehniskais nodrošinājums,
sociālajam darbiniekam nav iespēju attīstīt vertikālo karjeru, piesaiste konkrētai teritorijai veido
rutīnu. Daudz lietu nevar paveikt jo trūkst resursu. Ja vēl būtu 4 speciālisti, tad varētu strādāt ar
mērķgrupām. Trūkst transporta, speciālo transportu plānots iegūt, piedaloties pārrobežu projektā.
Plkst.16.05 ierodas deputāts A.Jātnieks.
Izraisās diskusija par nodaļu veidošanas nepieciešamību Sociālajā dienestā. I.Krūmiņa
pamato, ka arī citās pašvaldībās ir nodaļas, jo viens darbinieks nevar visu zināt un darbinieki
profesionāli izdeg. Darbinieks vienā vietā ilgstoši strādājot vairs nesaredz problēmas, komandā
vieglāk strādāt. Darba mērķis ir pakalpojumu kvalitāte.
S.Jirgensone aicina deputātus paļauties uz sociālā dienesta speciālistiem un ļaut strādāt tā,
kā viņi redz, ka būs labāk.
Bauskas novada dome, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (A.Kursīte, A.Novickis) , nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests”
attīstības stratēģijas 2016.- 2020.gadam saskaņošanu”.

12.p.
Par sadarbības turpināšanu ar Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju
sociālajam riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem atbalstam Bauskas novadā.
(I.Krūmiņa)
ZIŅO: I.Krūmiņa.
Pašvaldībā saņemts Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas aicinājums noslēgt jaunu
projekta „Iekļaujoša ģimene, skola un sabiedrība” sadarbības līgumu, turpināt uzsāktās
aktivitātes, kas vērstas uz sociālajam riskam pakļautu ģimeņu atbalstu un stiprināšanu,
nodrošinot projekta līdzfinansējumu 17 992 eiro, tai skaitā mantisko ieguldījumu 1366 eiro.
Lēmuma projekts izskatīts un akceptēts Sociālo un veselības lietu, kā arī Finanšu komitejas
sēdē.
Iebildumu nav.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par sadarbības turpināšanu ar Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju
sociālajam riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem atbalstam Bauskas novadā”.
Plkst.16.30 izsludināts sēdes pārtraukums 12 minūtes.
Sēde turpinās plkst.16.42.

13.p.
Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA „Zemgales mutes
veselības centrs”.
(M.Lazda, V.Grigorjeva, R.Čakāne, J.Landorfs, M.Ķikure)
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ZIŅO: M.Lazda.
SIA „Zemgales mutes veselības centrs” valdes locekle M.Lazda lūdz nodot bezatlīdzības
lietošanā līdz 2018.gada 31.decembrim Bauskas Valsts ģimnāzijas, Bauskas 2.vidusskolas un
Bauskas pilsētas pamatskolas izveidotos zobārstniecības kabinetus, lai nodrošinātu valsts
apmaksātos zobārstniecības pakalpojumus izglītojamiem no 7 līdz 18 gadiem. Valsts
apmaksātajā pakalpojumā ietilpst arī zobu higiēnista apmeklējums reizi gadā.
V.Grigorjeva skolas un bērnu vecāku vārdā aicina atbalstīt šo lūgumu.
Uz R.Čakānes jautājumu, kā lauku bērni var saņemt zobārstniecības pakalpojumu,
M.Lazda skaidro, ka ir mobilais autobuss, bet problēma tā, ka trūkst stomatologu, kas strādā ar
bērniem, tāpēc ka valsts sedz tikai 60 % no pakalpojuma pašizmaksas.
Citu jautājumu nav.
Bauskas novada dome, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (U.Kolužs), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA „Zemgales mutes
veselības centrs”".

14.p.
Par deleģēšanas līgumu ar SIA „VIDES SERVISS”.
(M.Vilciņš)
ZIŅO: M.Vilciņš.
2015.gada 31.decembrī beidzas ar SIA „VIDES SERVISS” noslēgtā deleģēšanas līguma
termiņš, ar kuru SIA „VIDES SERVISS” bija deleģēti pašvaldības uzdevumi: gādāt par
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību. Deleģēto uzdevumu izpildi
kapitālsabiedrība veica visā novada teritorijā, izņemot Īslīces pagastu. SIA „VIDES SERVISS”
iesniegusi iepriekšējā perioda darbības pārskatu. Lūdz noslēgt ar kapitālsabiedrību deleģēšanas
līgumu uz trīs gadiem, paredzot, ka tā turpina pildīt tos pašus uzdevumus, izņemot teritorijas
kopšanas darbus pagastu teritorijās. Lēmuma projekts akceptēts Vides un attīstības komitejas un
Finanšu komitejas sēdē.
Jautājumu, iebildumu nav.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par deleģēšanas līgumu ar SIA „VIDES SERVISS””.

15.p.
Par aizņēmumu Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības
iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” infrastruktūras
objekta- daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecībai.
(I.Ruhocka, A.Novickis, J.Kalinka, I.Nagņibeda)
ZIŅO: I.Ruhocka.
Lai nodrošinātu daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecību Salātu ielā 5A,
Bauskā, tika veikta iepirkuma procedūra. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „ABORA”.
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Kopējā līguma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 3 317 158,65 eiro. Būvniecība
paredzēta 15 mēnešos, to plānots uzsākt 2016.gadā. Lūdz lemt par aizņēmuma ņemšanu Valsts
kasē sadalījumā pa gadiem: 2016.gadā 643 918 eiro un 2017.gadā 993 240 eiro.
I.Nagņibeda lūdz lēmuma projekta 2.lappuses 2.rindkopā izlabot vārdu „Jelgavas” uz vārdu
„Pasvales”.
Bauskas novada dome, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (A.Kursīte, A.Novickis), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par aizņēmumu Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības
iestādes “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” infrastruktūras objektadaudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecībai”.

16.p.
Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības
iestādei „Vecsaules pagasta pārvalde”.
(L.Vasiļauska)
ZIŅO: L.Vasiļauska.
Vecsaules pagasta pārvaldes vadītāja L.Vasiļauska lūdz piešķirt papildu finansējumu 1700
eiro apmērā kanalizācijas tīklu inventarizācijas shēmu izstrādei Vecsaules pagasta Kūdras ciemā.
Jautājums tika izskatīts Finanšu komitejas sēdē un atbalstīts. Finansējumu paredzēts piešķirt no
2015.gada rezerves fonda.
Jautājumu nav.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei
“Vecsaules pagasta pārvalde””.

17.p.
Par papildu mērķdotācijas sadali pedagogu algām.
(Z.Kārkliņa, A.Novickis)
ZIŅO: Z.Kārkliņa.
Lūdz apstiprināt mērķdotācijas rezerves fonda 6747 eiro izlietojumu izglītības iestādēm
saskaņā ar lēmuma pielikumu, lai nodrošinātu darba samaksu pedagogiem, kuri aizvietojuši
slimības dēļ promesošu pedagogu, kā arī vakances aizpildīšanas gadījumā.
Uz A.Novicka jautājumu, vai šajā lēmumā iekļauta papildu samaksa pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagogiem, kā runāja Finanšu komitejas sēdē, Z.Kārkliņa paskaidro, ka tas
nav saistīts ar šo konkrēto lēmuma projektu.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
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Pieņemt lēmumu „Par papildu mērķdotācijas sadali pedagogu algām”.

18.p.
Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas 2.vidusskolai.
(Z.Kārkliņa)
ZIŅO: Z.Kārkliņa.
Bauskas 2.vidusskola iesniegumā pašvaldībai lūgusi piešķirt finansējumu 8186 eiro apmērā
apkures izdevumu segšanai. Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē. Sagatavotais lēmuma
projekts paredz finansējumu piešķirt no 2015.gada budžeta rezerves fonda līdzekļiem.
Jautājumu nav.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas 2.vidusskolai ”.

19.p.
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Bauskas novada domes 2015.gada
26.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Bauskas novada pašvaldības
2015.gada budžetu” apstiprināšanu.
(I.Spurķe)
ZIŅO: I.Spurķe.
Grozījumi 2015.gada budžetā skatāmi 6 pielikumos. Lūdz apstiprināt budžeta ieņēmumus
25 699 433 eiro, izdevumus 26 500 037 eiro un mērķdotācijas sadalījumu izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 3 268 831
eiro. Lēmuma projekts izskatīts Finanšu komitejas sēdē.
Jautājumu vai iebildumu nav.
Bauskas novada dome, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (A.Kursīte, A.Novickis), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par saistošo noteikumu „Grozījumi Bauskas novada domes 2015.gada
26.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžetu”
apstiprināšanu”.

20.p.
Par nolikuma „Bauskas novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu)
izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” apstiprināšanu.
(I.Spurķe)
ZIŅO: I.Spurķe.
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Sagatavotais nolikums nosaka budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles
kārtību, atbildību budžeta vadības procesā. Nolikumā noteikti budžeta projekta sagatavošanas
posmi, budžeta izpildes kontrole, grozījumu budžetā veikšana, izpildes kārtība, ja nav
apstiprināts kārtējā gada budžets, atbildība par izstrādāšanas, izpildes kontroles procesu.
Gatavojot nolikuma projektu, ņemti vērā Valsts kontroles norādījumi, ka tas jāsasaista ar
attīstības plānu. Precizēts arī speciālā budžeta definējums.
Jautājumu nav.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par nolikuma „Bauskas novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu)
izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” apstiprināšanu”.

21.p.
Par SIA „Bauskas zobārstniecība” kapitāla daļu pārdošanu.
(J.Kalinka, U.Kolužs, M.Mākulēns, A.Kursīte, V.Čačs, M.Mākulēns, R.Ābelnieks)
ZIŅO: J.Kalinka.
Ievērojot to, ka zobārstniecības un zobu protezēšanas pakalpojumus sniedz arī citi
komersanti, darbojoties brīvās konkurences apstākļos, kā arī auditores ziņojumā norādīto,
sagatavots lēmuma projekts par pašvaldības kapitālsabiedrības „Bauskas zobārstniecība” kapitāla
daļu pārdošanu un Nekustamā īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas pilnvarošanu
veikt visas likumā paredzētās darbības.
U.Kolužs iesaka papildināt lēmuma projekta 1.1.apakšpunktu ar vārdiem „sākotnējā
vērtība”. Priekšlikums atbalstīts.
R.Ābelnieks aicina balsot par lēmuma projektu ar papildinājumu 1.1.apakšpunktā.
Bauskas novada dome, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (A.Kursīte, A.Novickis), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par SIA „Bauskas zobārstniecība” kapitāla daļu pārdošanu”.

22.p.
Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” nolikumā.
(I.Ruhocka, M.Ruža, A.Novickis, R.Ābelnieks, V.Grigorjeva, S.Jirgensone, I.Nagņibeda,
J.Landorfs, M.Ķikure, V.Čačs, D.Jātniece, R.Čakāne, J.Rumba, A.Jātnieks, J.Kalinka)
ZIŅO: I.Ruhocka.
Bauskas novada pašvaldībā saņemtas Slimību profilakses un kontroles centra divas
vēstules par sadarbību veselības veicināšanā. Slimību profilakses un kontroles centrs aicina
pašvaldību iesaistīties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. Pašvaldības dalību šajā tīklā
paredzēts ņemt vērā kā vienu no kritērijiem Eiropas struktūrfondu apgūšanas kontekstā. Šīs abas
vēstules izskatīja Sociālo un veselības lietu komitejas sēdē un lēma, ka, lai iesaistītos veselīgo
pašvaldību tīklā, koordinētu veselības veicināšanas pasākumus, pašvaldībā vēlams izveidot
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veselības veicināšanas koordinētāja amata vietu. Priekšlikums šo amata vietu izveidot Attīstības
un plānošanas nodaļā un noteikt mēnešalgu 1175 eiro.
Pret algas apmēru iebilst M.Ruža, jo tā esot lielāka kā pašvaldības iestādes vadītājam.
I.Ruhocka paskaidro, ka alga noteikta tādā līmenī kā projektu vadītājam. Paredzēts
pārbaudes laiks 3 mēneši, pārbaudes laikā alga būs mazāka.
A.Novickis: šāds nepamatoti augsts atalgojums ir izšķērdība. Administrācija nav īstā
vieta, kur veidot šādu amatu. Veselības veicināšanas koordinētājs varētu būt Sociālajā dienestā
vai deleģēts Bauskas slimnīcai. Aicina neatbalstīt lēmuma projektu.
R.Ābelnieks paskaidro, ka sociālajam dienestam ir citas funkcijas un slimnīcas vadības
ieskats ir, ka šādam speciālistam jāstrādā administrācijā.
I.Ruhocka piebilst, ka, gatavojot lēmuma projektu, konsultējusies ar SIA „Bauskas
slimnīca” valdes locekli M.Brazovsku, ar Stradiņa universitātes dekānu, Rīgas, Liepājas un
Iecavas pašvaldību gan par funkcijām, gan speciālistam nepieciešamo izglītību.
V.Grigorjevas viedoklis, ka mēnešalgai jābūt zemākai.
I.Nagņibeda atbalsta lēmuma projektu. Prioritāte ir veselības veicināšana iedzīvotāju
vidū, pašvaldībai būtu iespējas iesaistīties projektos, ja būtu koordinētājs. Tā ir joma, kas
jāattīsta.
J.Landorfs: M.Brazovskas viedoklis par šādu amatu ir pozitīvs, ieguvums būtu
infrastruktūras pilnveidošana, bet viņa personiskais viedoklis ir citādāks: neredz rezultātu
lielajiem ieguldītajiem līdzekļiem, veidojot šādu amata vietu.
V.Čačs neatbalsta lēmuma projektu, neredz tam rezultātu, iesaka vispirms pieņemt
lēmumu par dalību veselīgo pašvaldību tīklā, noteikt atbildīgo darbinieku. Arī deputāts J.Rumba
uzskata, ka vispirms jābūt lēmumam par iestāšanos veselīgo pašvaldību tīklā.
R.Čakāne piekrīt, ka veselības veicināšanas koordinētājs ir nepieciešams, bet algas
apmērs nosakāms mazāks.
R.Ābelnieks pārtrauc diskusijas un aicina balsot par lēmuma projektu ar labojumu
1.punktā: noteikt 10.mēnešalgu grupu un mēnešalgu 998 eiro.
Deputāti balso par lēmuma projektu ar labojumu 1.punktā.
Bauskas novada dome, ar 9 balsīm „par” (R.Ābelnieks, R.Čakāne, D.Jātniece, A.Jātnieks,
U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” 3 (V.Čačs, A.Kursīte,
A.Novickis), „atturas” 4 (V.Grigorjeva, S.Jirgensone, J.Landorfs, J.Rumba), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” nolikumā”.

23.p.
Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta
pārvalde” nolikumā.
(S.Oļehnoviča)
ZIŅO: S.Oļehnoviča.
Ievērojot pieņemto lēmumu „Par deleģēšanas līgumu ar SIA „VIDES SERVISS””,
Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu un sakarā ar
izmaiņām minimālās mēneša darba algas apmērā no 2016.gada 1.janvāra, lūdz apstiprināt
Brunavas pagasta pārvaldes amatu sarakstu jaunā redakcijā. Lēmuma projekts izskatīts un
atbalstīts Vides un attīstības komitejas un Finanšu komitejas sēdē.
Iebildumu nav.
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Bauskas novada dome, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, M.Ruža,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 3 (V.Grigorjeva, A.Novickis, J.Rumba), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta
pārvalde” nolikumā”.

24.p.
Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Ceraukstes pagasta
pārvalde” nolikumā.
(S.Oļehnoviča)
ZIŅO: S.Oļehnoviča.
Ievērojot pieņemto lēmumu „Par deleģēšanas līgumu ar SIA „VIDES SERVISS””,
Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu un sakarā ar
izmaiņām minimālās mēneša darba algas apmērā no 2016.gada 1.janvāra, lūdz apstiprināt
Ceraukstes pagasta pārvaldes amatu sarakstu jaunā redakcijā. Lēmuma projekts izskatīts un
atbalstīts Vides un attīstības komitejas un Finanšu komitejas sēdē.
Iebildumu nav.
Bauskas novada dome, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (V.Grigorjeva, A.Novickis), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Ceraukstes pagasta
pārvalde” nolikumā”.

25.p.
Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta
pārvalde” nolikumā.
(S.Oļehnoviča)
ZIŅO: S.Oļehnoviča.
Ievērojot pieņemto lēmumu „Par deleģēšanas līgumu ar SIA „VIDES SERVISS””,
Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu un sakarā ar
izmaiņām minimālās mēneša darba algas apmērā no 2016.gada 1.janvāra, lūdz apstiprināt Codes
pagasta pārvaldes amatu sarakstu jaunā redakcijā. Lēmuma projekts izskatīts un atbalstīts Vides
un attīstības komitejas un Finanšu komitejas sēdē.
Jautājumu nav.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta
pārvalde” nolikumā”.
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26.p.
Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Dāviņu pagasta
pārvalde” nolikumā.
(S.Oļehnoviča)
ZIŅO: S.Oļehnoviča.
Ievērojot pieņemto lēmumu „Par deleģēšanas līgumu ar SIA „VIDES SERVISS””,
Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu un sakarā ar
izmaiņām minimālās mēneša darba algas apmērā no 2016.gada 1.janvāra, lūdz apstiprināt
Dāviņu pagasta pārvaldes amatu sarakstu jaunā redakcijā. Lēmuma projekts izskatīts un atbalstīts
Vides un attīstības komitejas un Finanšu komitejas sēdē.
Bauskas novada dome, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (V.Grigorjeva, A.Novickis), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Dāviņu pagasta
pārvalde” nolikumā”.

27.p.
Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta
pārvalde” nolikumā.
(S.Oļehnoviča)
ZIŅO: S.Oļehnoviča.
Ievērojot pieņemto lēmumu „Par deleģēšanas līgumu ar SIA „VIDES SERVISS””,
Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu un sakarā ar
izmaiņām minimālās mēneša darba algas apmērā no 2016.gada 1.janvāra, lūdz apstiprināt
Gailīšu pagasta pārvaldes amatu sarakstu jaunā redakcijā. Lēmuma projekts izskatīts un atbalstīts
Vides un attīstības komitejas un Finanšu komitejas sēdē.
Jautājumu vai iebildumu nav.
Bauskas novada dome, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (V.Grigorjeva, A.Novickis), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta
pārvalde” nolikumā”.

28.p.
Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta
pārvalde” nolikumā.
(S.Oļehnoviča)
ZIŅO: S.Oļehnoviča.
Ievērojot pieņemto lēmumu „Par deleģēšanas līgumu ar SIA „VIDES SERVISS””,
Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu un sakarā ar
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izmaiņām minimālās mēneša darba algas apmērā no 2016.gada 1.janvāra, lūdz apstiprināt Īslīces
pagasta pārvaldes amatu sarakstu jaunā redakcijā. Lēmuma projekts izskatīts un atbalstīts Vides
un attīstības komitejas un Finanšu komitejas sēdē.
Jautājumu vai iebildumu nav.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta
pārvalde” nolikumā”.

29.p.
Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta
pārvalde” nolikumā.
(S.Oļehnoviča)
ZIŅO: S.Oļehnoviča.
Ievērojot pieņemto lēmumu „Par deleģēšanas līgumu ar SIA „VIDES SERVISS””,
Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu un sakarā ar
izmaiņām minimālās mēneša darba algas apmērā no 2016.gada 1.janvāra, lūdz apstiprināt
Mežotnes pagasta pārvaldes amatu sarakstu jaunā redakcijā. Lēmuma projekts izskatīts un
atbalstīts Vides un attīstības komitejas un Finanšu komitejas sēdē.
Jautājumu vai iebildumu nav.
Bauskas novada dome, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (V.Grigorjeva, A.Novickis), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta
pārvalde” nolikumā”.

30.p.
Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta
pārvalde” nolikumā.
(S.Oļehnoviča)
ZIŅO: S.Oļehnoviča.
Ievērojot pieņemto lēmumu „Par deleģēšanas līgumu ar SIA „VIDES SERVISS””,
Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu un sakarā ar
izmaiņām minimālās mēneša darba algas apmērā no 2016.gada 1.janvāra, lūdz apstiprināt
Vecsaules pagasta pārvaldes amatu sarakstu jaunā redakcijā. Lēmuma projekts izskatīts un
atbalstīts Vides un attīstības komitejas un Finanšu komitejas sēdē.
Jautājumu vai iebildumu nav.
Bauskas novada dome, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (V.Grigorjeva, A.Novickis), nolemj:
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Pieņemt lēmumu „Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta
pārvalde” nolikumā”.

31.p.
Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
Sociālais dienests” nolikumā.
(S.Oļehnoviča)
ZIŅO: S.Oļehnoviča.
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem un amatpersonām atbilstoši Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumam un sakarā ar izmaiņām minimālās
mēneša darba algas apmērā no 2016.gada 1.janvāra, lūdz apstiprināt Bauskas novada Sociālā
dienesta amatu sarakstu jaunā redakcijā. Lēmuma projekts izskatīts un atbalstīts Finanšu
komitejas sēdē.
Jautājumu vai iebildumu nav.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
Sociālais dienests” nolikumā”.

32.p.
Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa
pansionāts „Derpele”” nolikumā.
(S.Oļehnoviča)
ZIŅO: S.Oļehnoviča.
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem un amatpersonām atbilstoši Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumam un sakarā ar izmaiņām minimālās
mēneša darba algas apmērā no 2016.gada 1.janvāra, lūdz apstiprināt vispārēja tipa pansionāta
„Derpele” amatu sarakstu jaunā redakcijā. Lēmuma projekts izskatīts un atbalstīts Finanšu
komitejas sēdē.
Jautājumu vai iebildumu nav.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa
pansionāts „Derpele”” nolikumā”.
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33.p.
Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs
„Mēmele”” nolikumā.
(S.Oļehnoviča)
ZIŅO: S.Oļehnoviča.
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem un amatpersonām atbilstoši Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumam un sakarā ar izmaiņām minimālās
mēneša darba algas apmērā no 2016.gada 1.janvāra, lūdz apstiprināt sporta centra „Mēmele”
amatu sarakstu jaunā redakcijā. Lēmuma projekts izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejas sēdē.
Jautājumu vai iebildumu nav.
Bauskas novada dome, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 3 (V.Grigorjeva, A.Kursīte, A.Novickis), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs
„Mēmele”” nolikumā”.

34.p.
Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pils muzejs”
nolikumā.
(S.Oļehnoviča)
ZIŅO: S.Oļehnoviča.
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem un amatpersonām atbilstoši Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumam un sakarā ar izmaiņām minimālās
mēneša darba algas apmērā no 2016.gada 1.janvāra, lūdz apstiprināt Bauskas pils muzeja amatu
sarakstu jaunā redakcijā. Lēmuma projekts izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejas sēdē.
Jautājumu vai iebildumu nav.
Bauskas novada dome, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (A.Kursīte, A.Novickis), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pils muzejs”
nolikumā”.

35.p.
Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas muzejs”
nolikumā.
(S.Oļehnoviča)
ZIŅO: S.Oļehnoviča.
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Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem un amatpersonām atbilstoši Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumam un sakarā ar izmaiņām minimālās
mēneša darba algas apmērā no 2016.gada 1.janvāra, lūdz apstiprināt Bauskas muzeja amatu
sarakstu jaunā redakcijā. Lēmuma projekts izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejas sēdē.
Jautājumu vai iebildumu nav.
Bauskas novada dome, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 3 (V.Grigorjeva, A.Kursīte, A.Novickis), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas muzejs”
nolikumā”.

36.p.
Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras
centrs” nolikumā.
(S.Oļehnoviča)
ZIŅO: S.Oļehnoviča.
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem un amatpersonām atbilstoši Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumam un sakarā ar izmaiņām minimālās
mēneša darba algas apmērā no 2016.gada 1.janvāra, lūdz apstiprināt Bauskas Kultūras centra
amatu sarakstu jaunā redakcijā. Lēmuma projekts izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejas sēdē.
Jautājumu vai iebildumu nav.
Bauskas novada dome, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 3 (V.Grigorjeva, A.Kursīte, A.Novickis), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras
centrs” nolikumā”.

37.p.
Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā
bibliotēka” nolikumā.
(B.Tormane, M.Ķikure, J.Rumba I.Ruhocka, R.Čakāne, A.Kursīte, R.Ābelnieks)
ZIŅO: B.Tormane.
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem un amatpersonām atbilstoši Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumam un sakarā ar izmaiņām minimālās
mēneša darba algas apmērā no 2016.gada 1.janvāra, lūdz apstiprināt Bauskas Centrālās
bibliotēkas amatu sarakstu jaunā redakcijā. Lēmuma projekts izskatīts un atbalstīts Finanšu
komitejas sēdē. B.Tormane sniedz papildu skaidrojumu uz deputātu jautājumiem par bibliotēku
apmeklētību, reģiona galvenās bibliotēkas funkcijām.
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Bauskas novada dome, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, M.Ruža, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” 4 (V.Grigorjeva, A.Kursīte, A.Novickis, J.Rumba), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā
bibliotēka” nolikumā”.

38.p.
Par atlīdzības noteikšanu Bauskas novada amatierkolektīvu vadītājiem.
(I.Vansoviča, M.Ķikure)
ZIŅO: I.Vansoviča.
Bauskas Kultūras centrā saņemtas amatierkolektīvu vadītāju atskaites par darbību
2015.gadā un jauno kolektīvu pieteikumi finansējuma piešķiršanai. Pieteikumi izvērtēti. Lūdz
noteikt atlīdzību gan jaundibināto amatierkolektīvu vadītājiem, gan esošo kolektīvu vadītājiem
un speciālistiem saskaņā ar pielikumu. Lēmuma projekts izskatīts un atbalstīts Izglītības, kultūras
un sporta lietu un Finanšu komitejas sēdē.
Jautājumu nav.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par atlīdzības noteikšanu Bauskas novada amatierkolektīvu vadītājiem”.

39.p.
Par grupu izveidi Pamūšas speciālajā internātpamatskolā.
(M.Bauvare, V.Grigorjeva, A.Naumane)
ZIŅO: M.Bauvare.
Pašvaldībā saņemts Pamūšas speciālās internātpamatskolas direktores iesniegums, kurā
lūgts atļaut no 2016.gada 1.janvāra atvērt sestdienas un svētdienas internāta grupas pirmsskolā
un sākumskolā. Finansējums to darbībai paredzēts no valsts budžeta mērķdotācijas. Jautājums
izskatīts un atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta lietu un Finanšu komitejas sēdē.
Uz V.Grigorjevas jautājumu direktore A.Naumane paskaidro, ka grupas darbosies 2
reizes mēnesī pēc grafika, lai nāktu pretim vecākiem, kuriem sestdienās ir jāstrādā.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par grupu izveidi Pamūšas speciālajā internātpamatskolā”.

40.p.
Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu
sarakstiem.
(M.Bauvare, R.Žabovs, U.Kolužs, J.Rumba, A.Novickis, I.Ruhocka, V.Grigorjeva, J.Kalinka,
R.Ābelnieks, R.Čakāne)
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ZIŅO: M.Bauvare.
Ievērojot Pamūšas speciālās internātpamatskolas iesniegumu, kā arī to, ka no 2016.gada
1.janvāra ir izmaiņas minimālās mēnešalgas apmērā, lūdz apstiprināt izglītības iestāžu no
pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstus jaunā redakcijā.
R.Žabovs iesaka padomāt par algu palielinājumu remontstrādniekiem.
I.Ruhocka aicina nejaukt dažādas lietas- mēnešalgu amatam un kvalifikācijas pakāpi un
novērtējumu konkrētam speciālistam. Sola janvārī pārskatīt mēnešalgu grupas.
J.Rumba ierosina, skatot iestāžu budžetus, lemt par algas palielinājumu sociālajiem
pedagogiem, jo viņi ir speciālisti ar augstāko izglītību, bet alga ir neadekvāti zema.
M.Bauvare paskaidro: ja tiks saņemti izglītības iestāžu vadītāju priekšlikumi, tad janvārī
vēlreiz var izskatīt šo jautājumu.
Bauskas novada dome, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, M.Ruža), „pret” 3
(U.Kolužs, J.Rumba, R.Žabovs), „atturas” 2 (V.Grigorjeva, A.Novickis), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu
sarakstiem”.
Plkst.19.05 aiziet deputāte I.Nagņibeda.

41.p.
Par izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku, struktūrvienību vadītāju un
pedagogu mēneša atalgojuma noteikšanu.
(M.Bauvare, U.Kolužs, J.Rumba, R.Ābelnieks, R.Žabovs)
ZIŅO: M.Bauvare.
Lūdz noteikt atalgojumu no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.augustam skolu direktoriem
direktoru vietniekiem, struktūrvienību vadītājiem un pedagogiem. Mēneša darba algas likmē
izmaiņas ir profesionālās ievirzes sporta pedagogiem.
Deputāts U.Kolužs atkārtoti aktualizē jautājumu par darba samaksas palielināšanu
izglītības iestāžu vadītājiem– viņiem uzticēts vadīt izglītības procesu, bet algas ir neadekvātas.
Tas ir darba grupas neizdarītais darbs.
R.Ābelnieks lūdz Izglītības nodaļai izstrādāt un iesniegt priekšlikumus.
Balsojot par lēmuma projektu, personiski par sevi, balsojumā nepiedalās deputāti
V.Grigorjeva, J.Rumba, R.Žabovs.
Bauskas novada dome, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, M.Ruža,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (A.Novickis, J.Rumba), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku, struktūrvienību vadītāju un
pedagogu mēneša atalgojuma noteikšanu”.
Plkst.19.15 izsludināts sēdes pārtraukums 5 minūtes.
Sēde turpinās plkst.19.20.
Pēc pārtraukuma sēžu zālē nav atgriezies deputāts A.Novickis.
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42.p.
Par Administratīvās komisijas locekļa ievēlēšanu.
(M.Mākulēns)
ZIŅO: M.Mākulēns
Administratīvā komisija līdz šim strādājusi nepilnā – 4 locekļu sastāvā, tāpēc lūdz komisijas
sastāvā ievēlēt piekto komisijas locekli Māri Lazdu. M.Lazda piekritis strādāt Administratīvajā
komisijā.
Iebildumu nav.
Bauskas novada dome, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par Administratīvās komisijas locekļa ievēlēšanu”.
Plkst.19.25 sēžu zālē atgriežas deputāts A.Novickis.

43.p.
Par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumu
apstiprināšanu.
(M.Mākulēns, U.Kolužs, R.Ābelnieks, A.Novickis)
ZIŅO: M.Mākulēns.
Pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi nosaka pašvaldības pārvaldības mērķus,
kārtību, pamatprincipus un informācijas iegūšanas un pārbaudes procesus. To mērķis- veicināt
efektīvu, caurskatāmu kapitālsabiedrību pārvaldību, lai nodrošinātu kapitālsabiedrību efektīvu
finanšu darbības rezultātu sasniegšanu, publisko interešu īstenošanu un aizsardzību. Noteikumi
attiecas uz kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas. Noteikumi nosaka
kapitālsabiedrību pārvaldībā iesaistītās institūcijas, atbildīgās amatpersonas, viņu kompetences
apjomu, pārvaldībai nepieciešamās informācijas aprites kārtību, kārtību valdes locekļu
ievēlēšanai. Noteikumi precizēti pēc Vides un attīstības komitejas un Finanšu komitejas sēdes.
Pret noteikumu redakciju iebilst A.Novickis, kapitālsabiedrību pārvaldību varot realizēt arī
citādākā veidā, mainot administrācijas nodaļu reglamentus.
R.Ābelnieks pārtrauc diskusijas un lūdz balsot par lēmuma projektu.
Bauskas novada dome, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs),
„pret” 1 (A.Novickis), „atturas” 2 (S.Jirgensone, A.Kursīte), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumu
apstiprināšanu”.

44.p.
Par dzīvojamās telpas „Jaunpampavas”- X, Codes pagastā izīrēšanu.
(S.Kazāka)
ZIŅO: S.Kazāka.
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Pašvaldībā saņemts J.S. iesniegums, kurā lūgts izīrēt brīvo dzīvojamo platību
„Jaunpampavas”-X, Codes pagastā. J.S. ir reģistrēts palīdzības saņemšanas pirmās kārtas
reģistrā. Iesniegums izskatīts Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē. Lūdz
izīrēt J.S. iepriekš minēto dzīvojamo platību līdz 2016.gada 30.jūnijam, izslēdzot no palīdzības
saņemšanas reģistra.
Iebildumu nav.
Bauskas novada dome, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par dzīvojamās telpas „Jaunpampavas”- X, Codes pagastā izīrēšanu”.

45.p.
Par sociālā dzīvokļa „Pamati”- X, Codes pagastā īres līguma atjaunošanu.
(S.Kazāka)
ZIŅO: S.Kazāka.
Pašvaldībā saņemts I. B. iesniegums, kurā lūgts atjaunot sociālā dzīvokļa „Pamati”-X, Codes
pagastā īres līguma termiņu. Īres līguma termiņš beidzies 31.oktobrī. Īrniecei nav parādu par
dzīvojamās telpas lietošanu. Lūdz atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu līdz 2016.gada
30.jūnijam.
Bauskas novada dome, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par sociālā dzīvokļa „Pamati”- X, Codes pagastā īres līguma atjaunošanu”.

46.p.
Par sociālā dzīvokļa Bērzu iela 2- X Mežotnes pagastā īres līguma
atjaunošanu.
(S.Kazāka)
ZIŅO: S.Kazāka.
A. Š., dzīvo Bērzu ielā 2-X, Mežotnes pagastā, lūdz pagarināt sociālā dzīvokļa īres līguma
termiņu. A.Šteinai piešķirts trūcīgās personas statuss. A.Š. ir parāds 41,76 eiro par
dzīvojamās telpas lietošanu. Ar Mežotnes pagasta pārvaldi noslēgta vienošanās par
parāda samaksu. Jautājums izskatīts Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu
komisijas sēdē un nolemts īres līgumu pagarināt līdz 2016.gada 30.jūnijam.
Citu priekšlikumu nav.
Bauskas novada dome, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par sociālā dzīvokļa Bērzu iela 2- X, Mežotnes pagastā īres līguma
atjaunošanu”.
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Plkst.19.30 sēžu zālē atgriežas deputāts A.Feldmanis.

47.p.
Par sociālā dzīvokļa Bērzu iela 2-X, Mežotnes pagastā īres līguma
atjaunošanu.
(S.Kazāka)
ZIŅO: S.Kazāka.
G.S. lūdzis pagarināt sociālā dzīvokļa Bērzu iela 2- X, Mežotnes pagastā īres līgumu, kura
termiņš beigsies 31.decembrī. G.S. piešķirts trūcīgas personas statuss līdz 2016.gada 31.martam.
Īrniekam nav parādu par dzīvojamās telpas lietošanu. Priekšlikums- pagarināt sociālā dzīvokļa
īres līgumu līdz 2016.gada 30.jūnijam.
Citu priekšlikumu nav.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par sociālā dzīvokļa Bērzu iela 2-X, Mežotnes pagastā īres līguma
atjaunošanu”.

48.p.
Par dzīvojamās telpas Mēmeles ielā 3B- X, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
(S.Kazāka)
ZIŅO: S.Kazāka.
Pašvaldībā saņemts K. P. iesniegums, kurā lūgts pagarināt dzīvojamās telpas Mēmeles ielā
3B- X, Bauskā īres līgumu. Īres līguma termiņš beidzies 31.oktobrī. Īrniecei nav parādu par
dzīvojamās telpas lietošanu. Iesniegums izskatīts Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu
komisijas sēdē. Lūdz pieņemt lēmumu par īres līguma atjaunošanu līdz 2018.gada
31.decembrim.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par dzīvojamās telpas Mēmeles ielā 3B- X, Bauskā īres līguma atjaunošanu”.

49.p.
Par dzīvojamās telpas Rīgas iela 64B- X, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
(S.Kazāka)
ZIŅO: S.Kazāka.
Bauskas novada pašvaldībā saņemts A.S., dzīvo Rīgas ielā 64B- X, Bauskā, iesniegums, kurā
lūgts pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu. Īres līgums noslēgts līdz 31.decembrim. A.S. ir
2.grupas invalīde, viņai izveidojies parāds par dzīvojamās telpas lietošanu 2827,64 eiro. Ar SIA
„VIDES SERVISS” noslēgta vienošanās par parāda pakāpenisku samaksu. Iesniegums tika
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izskatīts Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē, piedaloties arī A.S. Lūdz
pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 3 mēnešiem.
Citu priekšlikumu nav.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par dzīvojamās telpas Rīgas iela 64B- X, Bauskā īres līguma pagarināšanu”.

50.p.
Par dzīvojamās telpas „Īslīči”- X, Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu.
(S.Kazāka)
ZIŅO: S.Kazāka.
D.G., dzīvo Īslīces pagasta „Īslīčos”- X, lūgusi pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
Īrniecei nav parādu par dzīvojamās telpas lietošanu. Priekšlikums- īres līgumu pagarināt līdz
2018.gada 31.decembrim.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par dzīvojamās telpas „Īslīči”- X, Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu”.

51.p.
Par dzīvojamās telpas „Lauktehnika 14”- X, Īslīces pagastā īres līguma
atjaunošanu.
(S.Kazāka)
ZIŅO: S.Kazāka.
Bauskas novada pašvaldībā saņemts K.B. iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas
īres līgumu. Īres līguma termiņš beidzies 30.novembrī. Īrniecei nav parādu par dzīvojamās telpas
lietošanu. Iesniegumu izskatīja Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē un
nolēma īres līgumu atjaunot līdz 2016.gada 30.jūnijam. Lūdz pieņemt sagatavoto lēmuma
projektu.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par dzīvojamās telpas „Lauktehnika 14”- X, Īslīces pagastā īres līguma
atjaunošanu”.

52.p.
Par dzīvojamās telpas „Kūdra 2”- X, Vecsaules pagastā īres līguma
atjaunošanu.
(S.Kazāka)
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ZIŅO: S.Kazāka.
Pašvaldībā saņemts M.P. iesniegums, kurā lūgts pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu. Īres
līguma termiņš beidzies 30.novembrī. Īrniekam parāds par dzīvojamās telpas lietošanu ir 1,38
eiro. Lūdz pieņemt sagatavoto lēmuma projektu par īres līguma pagarināšanu līdz 2016.gada
30.jūnijam.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu
atjaunošanu”.

„Par dzīvojamās telpas „Kūdra 2”- X, Vecsaules pagastā īres līguma

53.p.
Par dzīvojamās mājas „Lauktehnika 13”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu mājas pārvaldniekam.
(S.Kazāka)
ZIŅO: S.Kazāka.
Pašvaldībā saņemts S.Ķ. iesniegums par dzīvojamās mājas „Lauktehnika 13”, Īslīces pagastā
nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai– biedrībai
„Rītausmu nami”. Dzīvojamā mājā ir 18 dzīvokļu īpašumi un 17 dzīvokļi ir privatizēti. Ar mājas
pārvaldnieku un dzīvokļu īpašniekiem noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma
līgums. Lūdz pieņemt lēmuma projektu.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par dzīvojamās mājas „Lauktehnika 13”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu mājas pārvaldniekam”.

54.p.
Par dzīvojamās mājas „Lauktehnika 15”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu mājas pārvaldniekam.
(S.Kazāka)
ZIŅO: S.Kazāka.
Pašvaldībā saņemts N.N. iesniegums par dzīvojamās mājas „Lauktehnika 15”, Īslīces pagastā
nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai– biedrībai
„Rītausmu nami”. Dzīvojamā mājā ir 42 dzīvokļu īpašumi un 41 dzīvoklis ir privatizēts. Ar
mājas pārvaldnieku un dzīvokļu īpašniekiem noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
pilnvarojuma līgums. Lūdz pieņemt lēmuma projektu.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
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Pieņemt lēmumu „Par dzīvojamās mājas „Lauktehnika 15”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu mājas pārvaldniekam”.

55.p.
Par dzīvojamās mājas „Lauktehnika 18”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu mājas pārvaldniekam.
(S.Kazāka)
ZIŅO: S.Kazāka.
Pašvaldībā saņemts S.N. iesniegums par dzīvojamās mājas „Lauktehnika 18”, Īslīces pagastā
nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai– biedrībai
„Rītausmu nami”. Dzīvojamā mājā ir 18 dzīvokļu īpašumi un visi dzīvokļi ir privatizēti. Ar
mājas pārvaldnieku un dzīvokļu īpašniekiem noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
pilnvarojuma līgums. Lūdz pieņemt sagatavoto lēmuma projektu.
Bauskas novada dome, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nebalso 1 (A.Kursīte),
nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par dzīvojamās mājas „Lauktehnika 18”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu mājas pārvaldniekam”.

56.p.
Par dzīvojamās mājas „Lauktehnika 20”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu mājas pārvaldniekam.
(S.Kazāka)
ZIŅO: S.Kazāka.
Pašvaldībā saņemts L.G. iesniegums par dzīvojamās mājas „Lauktehnika 20”, Īslīces pagastā
nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai– biedrībai
„Rītausmu nami”. Dzīvojamā mājā ir 24 dzīvokļu īpašumi un 23 dzīvokļi ir privatizēti. Ar mājas
pārvaldnieku un dzīvokļu īpašniekiem noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma
līgums. Lūdz pieņemt sagatavoto lēmuma projektu.
Bauskas novada dome, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nebalso 1 (A.Kursīte),
nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par dzīvojamās mājas „Lauktehnika 20”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu mājas pārvaldniekam”.

57.p.
Par dzīvojamās mājas „Bērzkalni 5”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu mājas pārvaldniekam.
(S.Kazāka)
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ZIŅO: S.Kazāka.
Pašvaldībā saņemts S.A. iesniegums par dzīvojamās mājas „Bērzkalni 5”, Īslīces pagastā
nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai– biedrībai
„Rītausmu nami”. Dzīvojamā mājā ir 8 dzīvokļu īpašumi un 7 dzīvokļi ir privatizēti. Ar mājas
pārvaldnieku un dzīvokļu īpašniekiem noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma
līgums. Lūdz pieņemt lēmuma projektu.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par dzīvojamās mājas „Bērzkalni 5”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu mājas pārvaldniekam”.

58.p.
Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Rušķi”,
Codes pagastā.
(D.Sausā)
ZIŅO: D.Sausā.
Nekustamais īpašums „Rušķi”, Codes pagastā sastāv no zemes vienības 1,84 ha platībā un
dzīvojamās ēkas uz tās. Nekustamais īpašums pilnībā pieder fiziskām personām, tāpēc
pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā dzēšamas. Lūdz pieņemt sagatavoto lēmuma
projektu.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Rušķi”,
Codes pagastā”.

59.p.
Par atlīdzības noteikšanu par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo
īpašumu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4001 007 0145 Ziedoņu ielā
4A, Bauskā.
(D.Sausā)
ZIŅO: D.Sausā.
Tilta pār Mūsas upi, Bauskā apsaimniekošanai un uzturēšanai nepieciešams atsavināt zemes
vienību 520 kvadrātmetru platībā, kas atdalīta no zemes vienības Ziedoņu iela 4A, Bauskā.
Zemes vienības īpašniece ir V.P. Veikts zemes vienības novērtējums un atbilstoši vērtējumam
zemes vienības tirgus vērtība ir 1000 eiro. Lūdz apstiprināt atlīdzību 1000 eiro par sabiedrības
vajadzībām atsavināmo zemes vienību.
Jautājumu nav.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
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Pieņemt lēmumu „Par atlīdzības noteikšanu par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo
īpašumu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4001 007 0145 Ziedoņu ielā 4A, Bauskā”.

60.p.
Par Bauskas novada pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu
zemesgrāmatā.
(D.Sausā)
ZIŅO: D.Sausā.
Sagatavots lēmuma projekts par pašvaldības bilancē esošo četru dzīvokļu Vecsaules pagastā
reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Lēmuma projekts izskatīts un akceptēts Vides
un attīstības komitejas un Finanšu komitejas sēdē.
Jautājumu, iebildumu nav.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu
zemesgrāmatā”.

61.p.
Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā 1, Bauskā nomas līguma pagarināšanu.
(D.Sausā)
ZIŅO: D.Sausā.
Bauskas novada pašvaldībā saņemti ēkas Uzvaras ielā 1, Bauskā nedzīvojamo telpu
nomnieku iesniegumi, kuros lūgts pagarināt telpu nomas līgumu termiņus. Lūdz pieņemt
sagatavoto lēmuma projektu par nomas līgumu termiņu pagarināšanu uz 1 gadu.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā 1, Bauskā nomas līguma pagarināšanu”.

62.p.
Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā 6, Bauskā nomas līguma pagarināšanu.
(D.Sausā)
ZIŅO: D.Sausā.
Bauskas novada pašvaldībā saņemti ēkas Uzvaras ielā 6, Bauskā nedzīvojamo telpu
nomnieku iesniegumi, kuros lūgts pagarināt telpu nomas līgumu termiņus. Lūdz pieņemt
sagatavoto lēmuma projekta par nomas līgumu termiņu pagarināšanu uz 1 gadu.
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Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā 6, Bauskā nomas līguma pagarināšanu”.

63.p.
Par nedzīvojamo telpu Katoļu ielā 3, Bauskā nomas līguma pagarināšanu.
(D.Sausā)
ZIŅO: D.Sausā.
Bauskas novada pašvaldībā saņemts ēkas Katoļu ielā 3, Bauskā nedzīvojamo telpu
nomnieka– Uzņēmumu reģistra– iesniegums, kurā lūgts pagarināt telpu nomas līgumu termiņu.
Lūdz pieņemt sagatavoto lēmuma projekta par nomas līguma termiņa pagarināšanu uz 1 gadu.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par nedzīvojamo telpu Katoļu ielā 3, Bauskā nomas līguma pagarināšanu”.

64.p.
Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Žinduļu lauks”,
Brunavas pagastā atsavināšanu.
(M.Šarķis)
ZIŅO: M.Šarķis.
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Brunavas pagasta pārvaldes iesniegums, kurā izteikts
priekšlikums atsavināt nekustamo īpašumu „Žinduļu lauks”. Nekustamais īpašums sastāv no
zemes vienības 2,27 ha platībā. Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju
realizēšanai. Lūdz nodot iepriekš minēto nekustamo īpašumu atsavināšanai, pārdodot izsolē.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Žinduļu lauks”,
Brunavas pagastā atsavināšanu”.

65.p.
Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Viesturu lauks”,
Brunavas pagastā atsavināšanu.
(M.Šarķis)
ZIŅO: M.Šarķis.
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Brunavas pagasta pārvaldes iesniegums, kurā izteikts
priekšlikums atsavināt nekustamo īpašumu „Viesturu lauks”. Nekustamais īpašums sastāv no
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zemes vienības 2,05 ha platībā. Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldībai tās funkciju
realizēšanai. Lūdz nodot iepriekš minēto nekustamo īpašumu atsavināšanai, pārdodot izsolē.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Viesturu lauks”,
Brunavas pagastā atsavināšanu”.

66.p.
Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Bērzkalnu garāžas
2.bloks Nr.X”, Īslīces pagastā atsavināšanu.
(M.Šarķis)
ZIŅO: M.Šarķis.
Bauskas novada pašvaldībā saņemts G.D. iesniegums, kurā lūgts atļaut atsavināt nekustamo
īpašumu „Bērzkalnu garāžas 2.bloks Nr.X”, Īslīces pagastā. Nekustamais īpašums sastāv no
zemes vienības 0,0074 ha platībā. Uz zemes vienības atrodas G.D. piederošā garāža. Lūdz nodot
nekustamo īpašumu atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Bērzkalnu garāžas
2.bloks Nr.X”, Īslīces pagastā atsavināšanu”.

67.p.
Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Ziedi”,
Īslīces pagastā.
(M.Šarķis)
ZIŅO: M.Šarķis.
Nekustamais īpašums „Ziedi”, Īslīces pagastā sastāv no zemes vienības 0,45 ha platībā un
ēkām uz tās. Nekustamais īpašums pilnībā pieder fiziskām personām, tāpēc pašvaldības īpašuma
tiesības zemesgrāmatā uz to ir dzēšamas. Lūdz pieņemt lēmuma projektu.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Ziedi”,
Īslīces pagastā”.
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68.p.
Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Liepu
iela 8”, Īslīces pagastā.
(M.Šarķis)
ZIŅO: M.Šarķis.
Nekustamais īpašums „Liepu iela 8”, Īslīces pagastā sastāv no zemes vienības 0,3709 ha
platībā un ēkas uz tās. Nekustamais īpašums pilnībā pieder fiziskām personām, tāpēc pašvaldības
īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz to ir dzēšamas. Lūdz pieņemt lēmuma projektu.
Jautājumu nav.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Liepu iela
8”, Īslīces pagastā”.

69.p.
Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Skolas
iela 5”, Īslīces pagastā.
(M.Šarķis)
ZIŅO: M.Šarķis.
Nekustamais īpašums „Skolas iela 5”, Īslīces pagastā sastāv no zemes vienības 0,4690 ha
platībā un ēkām uz tās. Nekustamais īpašums pilnībā pieder fiziskām personām, tāpēc
pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz to ir dzēšamas. Lūdz pieņemt lēmuma projektu.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Skolas
iela 5”, Īslīces pagastā”.

70.p.
Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Ernesta
Kapkalna iela 7”, Īslīces pagastā.
(M.Šarķis)
ZIŅO: M.Šarķis.
Nekustamais īpašums „Ernesta Kapkalna iela 7”, Īslīces pagastā sastāv no zemes vienības
0,34 ha platībā un ēkas uz tās. Nekustamais īpašums pilnībā pieder fiziskām personām, tāpēc
pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz to ir dzēšamas. Lūdz pieņemt lēmuma projektu.
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Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Ernesta
Kapkalna iela 7”, Īslīces pagastā”.

71.p.
Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Bērzu
iela 5”, Īslīces pagastā.
(M.Šarķis)
ZIŅO: M.Šarķis.
Nekustamais īpašums „Bērzu iela 5”, Īslīces pagastā sastāv no zemes vienības 0,1181 ha
platībā un ēkām uz tās. Nekustamais īpašums pilnībā pieder fiziskām personām, tāpēc
pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz to ir dzēšamas. Lūdz pieņemt lēmuma projektu.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Bērzu
iela 5”, Īslīces pagastā”.

72.p.
Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Bērzu
iela 4”, Īslīces pagastā.
(M.Šarķis)
ZIŅO: M.Šarķis.
Nekustamais īpašums „Bērzu iela 4”, Īslīces pagastā sastāv no zemes vienības 0,13 ha platībā
un ēkām uz tās. Nekustamais īpašums pilnībā pieder fiziskām personām, tāpēc pašvaldības
īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz to ir dzēšamas. Lūdz pieņemt lēmuma projektu.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Bērzu
iela 4”, Īslīces pagastā”.

73.p.
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.
Pašvaldības izpilddirektors J.Kalinka informē, ka 2015.gada decembrī izsniegtas 10
izziņas par pašvaldības atteikšanos izmantot pirmpirkuma tiesības nekustamo īpašumu iegādei,
2015.gadā pavisam kopā izsniegtas 147 izziņas.
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Bauskas novada pašvaldības budžets apstiprināts 2015.gada 26.februārī, grozījumi veikti
26.jūnijā, 24.septembrī un 29.oktobrī. Plānotie budžeta ieņēmumi 2015.gadam – 25 521 346 eiro,
11 mēnešos budžeta ieņēmumi izpildīti 23 554 656 eiro, tas ir, 92,3 % no gada plānotā, tai skaitā,
nodokļa ieņēmumi 92,4 % no plānotā, nenodokļu ieņēmumi 79,2 %, maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi 91,6 %, transferti 92,4 % no gada plānotā. Plānotie izdevumi 2015.gadam –
26 436 568 eiro. 11 mēnešos izpildīts 21 690 008 eiro, jeb 82,1 % no plānotā. Kārtējie izdevumi
82,4 %, procentu izdevumi 96,1 %, subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 77,8 %, uzturēšanas
izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 83,3 % un kapitālie
izdevumi 79,9 %. Saņemti kopā ziedojumi 10 446 eiro: 500 eiro Īslīces pagasta pārvaldei, 7915
eiro Bauskas novada administrācijai, 1584 eiro Bauskas Valsts ģimnāzijai, 75 eiro Vecsaules
pamatskolai, 372 Codes pamatskolai. Saņemti aizņēmumi 1 954 238 eiro, aizdevumu atmaksa
veikta 2 732 370 eiro apmērā. Pašvaldības saistību apmērs no pamatbudžeta ieņēmumiem 11
mēnešos ir 9,29 %.
Attīstības un plānošanas nodaļas paveiktais: 1.decembrī notika sporta attīstības stratēģijas
grupas trešā sanāksme. Noslēgts līgums ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru
uzņēmējdarbības attīstībai. 4.decembrī bija tikšanās ar Latvijas Ģenerāļu klubu par jaunsardzes
darbu, tikšanās ar veselības ministru G.Belēvicu. 22.decembrī plānota tikšanās ar Ukrainas
investoru par industriālā parka attīstību. Viņi iecerējuši izveidot pārtikas ražotni, nodrošinot 120
darba vietas. Turpinās darbs, precizējot investīciju plānu 2015.-2018.gadam. Noslēgti 32 līgumi
par 32 grants ceļu izvērtēšanu un projektēšanas uzdevumu sagatavošanu būvprojektu izstrādei.
Šajā gadā nobruģēta Zemgaļu iela, uzklāts asfalta segums Ziedoņu ielā, turpinās darbs vides
pieejamības nodrošināšanā, pie daudzdzīvokļu mājām uzstādīti 2 pacēlāji. Turpinās darbs,
sakārtojot Mēmeles upes krastus. Mēmeles ielā, Bauskā atjaunots apgaismojums. Notiek
intensīvs darbs, gatavojot 2016.gada budžeta projektu.
Iepirkumu nodaļas paveiktais: noslēgts līgums ar SIA „FF” par higiēnas centra būvniecību
Rūpniecības ielā 7, Bauskā. Pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA
„ABORA” daudzfunkcionālā sporta un attīstības centra būvniecībai Bauskā, pieņemts lēmums
par līguma tiesību piešķiršanu SIA „Enefit” par elektroenerģijas piegādi pašvaldības iestādēm, ar
SIA „Kvēle” par ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatāciju un luksoforu apkalpošanu.
Iesniegti 9 piedāvājumi par pašvaldības autoceļu uzturēšanu ziemā. Noslēgts līgums ar SIA
„Arhitektes Ināras Caunītes birojs” par Bauskas pilsdrupu konservācijas 3.kārtas būvprojekta
izstrādi. Noslēgti līgumi ar VAS „Latvijas Autoceļu uzturētājs” par pilsētas tranzīta ielu ikdienas
uzturēšanas darbiem. Izstrādes procesā ir iepirkumi par sporta halles rekonstrukciju Pilskalna
ielā 26, Bauskā, Bauskas Mūzikas skolas renovāciju, Bauskas 2.vidusskolas energoefektivitātes
paaugstināšanas būvprojekta izstrādi.
Sabiedriskās kārtības nodaļa sagatavojusi informāciju par veikumu decembrī. Skolēnu
brīvlaikā lielāka uzmanība tiks pievērsta preventīvajam darbam ar jauniešiem.
I.Ruhocka sniedz papildu skaidrojumu uz deputāta A.Novicka jautājumu par Bauskas
novada izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas plāna izstrādes komisijas darbu.
A.Kursīte aizrāda, ka sēdē nepiedalās Bauskas novada administrācijas visu nodaļu vadītāji,
kā tas noteikts pašvaldības nolikumā.
Informāciju pieņem zināšanai.
SĒDI BEIDZ 2015.gada 22.decembrī plkst.20.16.
Nākamā kārtējā domes sēde 2016.gada 28.janvārī plkst.14.
Pielikumā:
1. Bauskas novada domes lēmumi uz 140 lp.
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2. Bauskas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam 2.īstenošanas uzraudzības
pārskats uz 30 lp.
3. Aptaujas „Kā jūs novērtējat Bauskas novada attīstības tendences 2014.gadā” rezultātu
kopsavilkums uz 60 lp.
4. Bauskas novada attīstības programmas rīcību plāna izpildes atskaite uz 60 lp.
5. Investīciju plāns uz 12 lp.
6. Nolikums Nr.5 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu
NVO iniciatīvu īstenošanai” ar pielikumiem uz 6 lp.
7. Nolikums Nr.6 „Par Bauskas novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu konkursam
„Mēs savam novadam”” ar pielikumiem uz 13 lp.
8. Bauskas novada sporta attīstības stratēģija 2016.- 2022.gadam uz 95 lp.
9. Bauskas novada kultūras attīstības stratēģija 2016.- 2022.gadam uz 78 lp.
10. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” attīstības
stratēģija 2016.- 2020.gadam uz 40 lp.
11. Saistošie noteikumi Nr.15 „Grozījumi Bauskas novada domes 2015.gada 26.februāra
saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžetu” ar
pielikumiem uz 46 lp.
12. Nolikums Nr.7 „Bauskas novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” uz 7 lp.
13. Noteikumi Nr.6 „Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi”
uz 5 lp.
14. Bauskas novada domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka parakstītā Bauskas novada domes
sēdes darba kārtība uz 4 lp.
SĒDES VADĪTĀJS
Bauskā, 2016.gada __.janvārī

R.Ābelnieks

SĒDES PROTOKOLĒTĀJA
Bauskā, 2016.gada 5.janvārī

M.Dābola
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