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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Bauskā
2015.gada 24.septembrī

Nr.21

SĒDE SASAUKTA 2015.gada 24.septembrī plkst.14
SĒDI ATKLĀJ 2015.gada 24.septembrī plkst.14
SĒDI VADA Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis ĀBELNIEKS
SĒDĒ PIEDALĀS 17 Bauskas novada domes deputāti:
Raitis ĀBELNIEKS
Voldemārs ČAČS
Rudīte ČAKĀNE
Alvis FELDMANIS
Vera GRIGORJEVA
Daira JĀTNIECE
Arnolds JĀTNIEKS
Solvita JIRGENSONE
Uldis KOLUŽS
Aivija KURSĪTE
Mārīte ĶIKURE
Juris LANDORFS
Inita NAGŅIBEDA
Aleksandrs NOVICKIS
Jānis RUMBA
Mārtiņš RUŽA
Raimonds ŽABOVS
SĒDĒ PIEDALĀS:
1. Vilnis AUZĀNS – laikraksta „Bauskas Dzīve” žurnālists
2. Jānis BARANS – Īslīces pagasta pārvaldes vadītājs
3. Māra BAUVARE – Izglītības nodaļas vadītāja
4. Raimonds BORKOVSKIS – datorsistēmu un datortīklu administrators
5. Lilija BULA – Ozolaines pamatskolas direktore
6. Māra DĒLIŅA-KALNIŅA – ekonomiste
7. Agita EGLINSKA – būvinženiere
8. Justins GAILEVIČS – SIA „Joker Ltd” pilnvarotais pārstāvis (10.01.2015.pilnvara Nr.5)
9. Viesturs JANŠEVSKIS – Ceraukstes pagasta pārvaldes vadītājs
10. Līga JUBERTE – Kancelejas vadītāja
11. Andris JUŠKEVICS – Transporta nodaļas vadītājs
12. Jānis KALINKA – pašvaldības izpilddirektors
13. Sandra KAZĀKA – iedzīvotāju reģistrēšanas un dzīvokļu lietu speciāliste
14. Zaiga KĀRKLIŅA – ekonomiste
15. Jānis KĀRKLIŅŠ – uzaicinātā persona

16. Iveta KUBLIŅA – Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja
17. Jolanta LAUVA – projektu vadītāja
18. Dzintars LENBERGS – Sabiedriskās kārtības nodaļas vadītājs
19. Guntis LIEPA – Apbalvojumu piešķiršanas padomes priekšsēdētājs
20. Baiba MARČENKOVA – Brunavas pagasta pārvaldes vadītāja
21. Sarmīte OĻEHNOVIČA – Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja vietniece
22. Valentīna PAVLOVA – Bauskas iedzīvotāja
23. Dace PEŅĶE – Mežotnes internātvidusskolas direktore
24. Dace PUTNA – Būvvaldes vadītāja
25. Andris RĀCENIS – Iepirkumu nodaļas vadītājs
26. Ineta RUHOCKA – pašvaldības izpilddirektora vietniece
27. Dace SAUSĀ – nekustamā īpašuma speciāliste
28. Aija SPRIŅĶE – Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
29. Ilona SPURĶE – Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja
30. Egija STAPKĒVIČA – projektu vadītāja
31. Līvija ŠARĶE – Dāviņu pagasta pārvaldes vadītāja
32. Dace ŠĶILIŅA – Codes pagasta pārvaldes vadītāja
33. Linda TIJONE – SIA „VIDES SERVISS” Attīstības nodaļas vadītāja
34. Līga VASIĻAUSKA – Vecsaules pagasta pārvaldes vadītāja
35. Normunds VĀVERS – Mežotnes pagasta pārvaldes vadītājs
36. Aigars VĒRMANIS – Centralizētās grāmatvedības nodaļas vadītājs
SĒDI PROTOKOLĒ pašvaldības sekretāre Mārīte DĀBOLA.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.
2. Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma “Goda raksts” piešķiršanu.
3. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Ozolaines pamatskola”
attīstības plāna 2015./2016.- 2017./2018.m.g.saskaņošanu.
4. Par grozījumiem Mežotnes internātvidusskolas nolikumā.
5. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos
Nr.17 “Par svētku pabalstiem Bauskas novadā”.
6. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecsaules pagasta pārvalde”
nolikumā.
7. Par papildu finansējuma piešķiršanu Brunavas pagasta pārvaldei.
8. Par finansējuma piešķiršanu Īslīces pagasta pārvaldei.
9. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
10. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Plūdoņa ielas 23 daudzdzīvokļu mājas
pagalma labiekārtošana”.
11. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Bauskas novada domes 2015.gada 26.februāra
saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžetu”
apstiprināšanu.
12. Par Bauskas novada kultūras attīstības stratēģijas 2016.- 2020.gadam izstrādes
uzsākšanu.
13. Par Bauskas novada sporta attīstības stratēģijas 2016.- 2020.gadam izstrādes uzsākšanu.
14. Par projekta “Kompleksa pieeja atkritumu šķirošanas sistēmas izveidei iedzīvotāju
dzīvesvietās” iesniegšanu.
15. Par ceļu atlases kritēriju apstiprināšanu Lauku atbalsta programmas 2014.- 2020.gadam
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
16. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.3 dzīvojamā mājā
“Ceplis 4”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
17. Par dzīvojamās telpas “Uldzes”- 6, Brunavas pagastā izīrēšanu.
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18. Par dzīvojamās telpas “Centrs 17”- 23, Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu.
19. Par dzīvojamās telpas Dārza iela 9- 11, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
20. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela 64B- 17, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
21. Par sociālā dzīvokļa Rīgas iela 45- 4, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
22. Par dzīvojamās telpas Dārza iela 12- 19, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
23. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Miera iela 21, Bauskā atsavināšanu.
24. Par nedzīvojamo telpu nomu Salātu ielā 18, Bauskā.
25. Par noteikumu “Par Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
komandējumiem un darba braucieniem” apstiprināšanu.
26. Par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumu apstiprināšanu.
27. Par atteikumu atlīdzināt zaudējumus sakarā ar ceļu satiksmes negadījumu.
28. Par atļaujas izsniegšanu totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai.
29. Par Bauskas novada domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka papildatvaļinājumu.
Domes priekšsēdētājs informē, ka saņemts domes deputātu Aleksandra Novicka un
Aivijas Kursītes iesniegums, kurā lūgts iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu par Bauskas
novada domes 2015.gada 27.augusta lēmuma „Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikumā” atcelšanu. Iesniegumam pievienots
sagatavots lēmuma projekts. R.Ābelnieks aicina deputātus balsot par šā jautājuma iekļaušanu
sēdes papildu darba kārtībā.
Bauskas novada dome, ar 3 balsīm „par” ( S.Jirgensone, A.Kursīte, A.Novickis), „pret” 11
(R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „atturas” 2 (V.Grigorjeva, I.Nagņibeda), nolemj:
Neiekļaut sēdes darba kārtībā deputātu A.Novicka un A.Kursītes iesnieguma izskatīšanu.
R.Ābelnieks ierosina darba kārtības 27.un 28.jautājumu izskatīt kā 2.un 3., jo ieradušās
uzaicinātās personas Jānis Kārkliņš un SIA „Joker Ltd” pārstāvis Justins Gailevičs.
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,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Izsludinātās sēdes darba kārtības 27.un 28.jautājumu izskatīt kā 2.un 3.
Sēdi ieraksta audioformātā.

1.p.
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.
(J.Kalinka, A.Novickis, A.Rācenis, M.Ruža, A.Kursīte, R.Ābelnieks)
ZIŅO: J.Kalinka.
J.Kalinka informē, ka 2015.gada septembrī izsniegtas 5 izziņas par pašvaldības
atteikšanos izmantot pirmpirkuma tiesības nekustamo īpašumu iegādei.
Bauskas novada pašvaldības budžets apstiprināts 2015.gada 26.februārī, grozījumi veikti
26.jūnijā. Budžeta ieņēmumi 2015.gadam – 23 528 276 eiro, astoņos mēnešos budžeta ieņēmumi
izpildīti 17 407 224 eiro, tas ir, 74 % no gada plānotā, tai skaitā, nodokļa ieņēmumi 68,4 % no
plānotā, nenodokļu ieņēmumi 46,1 %, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 69,5 %,
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transferti 83,4 % no gada plānotā. Plānotie izdevumi 2015.gadam – 23 904 746 eiro. Astoņos
mēnešos izpildīts 15 609 564 eiro, jeb 65,3 % no plānotā. Kārtējie izdevumi 66,2 %, procentu
izdevumi 51 %, subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 55,7 %, uzturēšanas izdevumu transferti
48,8 % un kapitālie izdevumi 66,8 %. Saņemti kopā ziedojumi 9784 eiro: 500 eiro Īslīces
pagasta pārvaldei, 7700 eiro Bauskas novada administrācijai, 1584 eiro Bauskas Valsts
ģimnāzijai. Saņemti aizņēmumi 1 128 776 eiro eiro, aizdevumu atmaksa veikta 2 634 447 eiro
apmērā. Pašvaldības saistību apmērs no pamatbudžeta ieņēmumiem astoņos mēnešos ir 9,42 %.
Sākts darbs pie kultūras un sporta nozares attīstības stratēģijas izstrādes, izveidotas darba
grupas un notikušas pirmās darba grupas sanāksmes. Turpinās attīstības programmas uzraudzības
pārskata sagatavošana. Turpinās šādu projektu realizācija: „Viļa Plūdoņa memoriālā muzeja
„Lejenieki” restaurācijas būvprojekta izstrāde”, „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu
sadarbības tīkla izveidošana”, realizēti projekti „Vides nometne bērniem „Dzīvo zaļi un
veselīgi”, „Bauskas Mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”. Turpinās LIFE
projekta gatavošana.
Notikusi uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēde.11.septembrī notika Kultūras
mantojuma gada balvas laureātu godināšana. Balvu saņēma Bauskas pils muzejs par Bauskas pils
restaurāciju. Pašvaldība saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
apliecinājumu „Draudzīgs velosipēdistam”.
Bausku apmeklēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs un tikās ar
deputātiem. Mežotnes un Gailīšu pagastos notikušas tikšanās ar uzņēmējiem un iedzīvotājiem
par ceļu infrastruktūru.
Noslēgušies iepirkumi par kurināmā piegādi pašvaldības iestādēm, skolēnu pārvadājumiem,
Dreņģerkalna un Torņa ielas Codē rekonstrukciju. Tiek izvērtēti piedāvājumi higiēnas centra
būvniecībai Bauskā, daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecībai. Noris darbs,
izstrādājot daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecības nolikumu. Noslēdzies
iepirkums mēbeļu piegādei izglītības iestādēm. Pieņemti lēmumi par līguma slēgšanas tiesībām
biroja tehnikas piegādei un uzstādīšanai izglītības iestādēs, apskaņošanas iekārtu piegādei
izglītības iestādēm, videonovērošanas sistēmas tehniskā projekta izstrādei. Izstrādes procesā
iepirkumi par Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukciju, Bauskas pilsdrupu konservācijas 3.kārtu,
sporta halles rekonstrukciju u.c.
SIA „ALGAR” veikusi auditu pašvaldības kapitālsabiedrībās, augustā audits veikts
izglītības iestādēs, septembrī sāks auditu pagastu pārvaldēs.
A.Novickis aizrāda, ka deputātiem trūkst informācijas par situāciju SIA „Īslīces ūdens”.
R.Ābelnieks paskaidro, ka par šo jautājumu ar deputātiem tiks runāts pēc domes sēdes. Par
situāciju SIA „Īslīces ūdens” spriests deputātu sanāksmē 21.septembrī.
Uz A.Kursītes jautājumu, kāpēc nav izsludināts konkurss uz jaunizveidoto amata vietu
Iepirkumu nodaļā, paskaidrojumu sniedz nodaļas vadītājs A.Rācenis.
Plkst.14.25 ierodas deputāts J.Landorfs.
Informāciju pieņem zināšanai.

2.p.
Par atteikumu atlīdzināt zaudējumus sakarā ar ceļu satiksmes negadījumu.
(M.Mākulēns, J.Kārkliņš, R.Čakāne, A.Novickis, S.Jirgensone, J.Landorfs)
ZIŅO: M.Mākulēns.
Bauskas novada pašvaldībā saņemts J.K. iesniegums, kurā viņš informē par 2015.gada
26.februārī notikušo ceļu satiksmes negadījumu uz Zaļās ielas, Bauskā veloceliņa. Ceļu
satiksmes negadījumā J.K. ieguva miesas bojājumus un ārstējās Jelgavas pilsētas slimnīcas
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Traumatoloģijas nodaļā. J.K. lūdz atlīdzināt materiālo kaitējumu, kas varētu būt kā materiāla
palīdzība, atbrīvojot no komunālo pakalpojumu maksas.
Pašvaldībā saņemts Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieka
lēmums par administratīvā pārkāpuma lietu un administratīvā soda uzlikšanu J.K. J.K šo lēmumu
pārsūdzējis Bauskas rajona tiesai. Bauskas rajona tiesa lēmumu atcēlusi un administratīvā
pārkāpuma lieta izbeigta. Tiesa norādījusi, ka J.K. ir saistoši ceļu satiksmes noteikumi, jāņem
vērā ceļa un meteoroloģiskie apstākļi. Ņemot vērā visus apstākļus, sagatavots lēmuma projekts,
kas paredz noraidīt J.K. iesniegumu par zaudējumu atlīdzināšanu.
Izsakās J.K. J.K. paskaidro, ka veloceliņš Zaļajā ielā, Bauskā 26.februārī nebija nokaisīts
ar pretslīdes materiāliem, par ko atbildība jāuzņemas pašvaldībai. Gūtās traumas rezultātā
pašreiz ir darba nespējīgs, grūtības pārvietoties. Negadījuma rezultātā palicis bez iztikas
līdzekļiem, tāpēc nevar samaksāt par dzīvojamās telpas lietošanu. J.K. izstāsta, kā braucot ar
velosipēdu pa veloceliņu guvis traumu, izsaucis neatliekamo medicīnisko palīdzību. Uz Jelgavas
slimnīcu aizvests, nesagaidot policijas ierašanos. No sociālā dienesta saņēmis GMI pabalstu
47,33 eiro mēnesī, tas beidzies jūlijā.
Debatēs izsakās deputāti A.Novickis, S.Jirgensone, J.Landorfs, R.Čakāne.
Pēc debatēm R.Ābelnieks aicina balsot par lēmuma projektu.
Bauskas novada dome, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, A.Feldmanis, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda, M.Ruža, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” 5 (R.Čakāne, S.Jirgensone, J.Landorfs, A.Novickis, J.Rumba), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par atteikumu atlīdzināt zaudējumus sakarā ar ceļu satiksmes negadījumu”.

3.p.
Par atļaujas izsniegšanu totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas
atvēršanai.
(M.Mākulēns, J.Gailevičs, R.Ābelnieks, D.Jātniece, I.Nagņibeda, A.Kursīte, S.Jirgensone,
A.Novickis, V.Grigorjeva, M.Ķikure, M.Ruža, V.Čačs, V.Pavlova)
ZIŅO: M.Mākulēns.
M.Mākulēns informē, ka pašvaldībā saņemts SIA „Joker Ltd” iesniegums, kurā lūgts izsniegt
atļauju sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Salātu ielā 29, Bauskā,
tas ir, esošajā spēļu zālē. Dokumentu sastāvs un saturs atbilst prasībām. 2015.gada 7.jūlijā dome
pieņēma lēmumu rīkot publisko apspriešanu par totalizatora un derību likmju vietas atvēršanu.
Publiskās apspriešanas laikā saņemtas 111 aptaujas lapas, trijās no tām izteikts atbalsts, 80
neatbalsta un 28 aptaujas lapas tika atzītas par nederīgām. Iedzīvotāju aktivitāte bija zema. No
iedzīvotājiem nav saņemtas sūdzības, ka spēļu zāle radītu kaitējumu, iedzīvotāju interešu būtisku
aizskārumu. Informācija par izsaukumiem uz spēļu zāli tika prasīta policijai, policija informāciju
nav iesniegusi. Pašvaldībai ir jāvērtē, vai totalizatora un derību likmju vietas atvēršana radīs
būtisku iedzīvotāju interešu aizskārumu. Ievērojot visus apstākļus, sagatavots lēmuma projekts –
atļaut atvērt totalizatora un derības likmju pieņemšanas vietu Salātu ielā 29, Bauskā.
Izsakās SIA „Joker Ltd” pilnvarotā persona totalizatoru nodaļas vadītājs Justins Gailevičs.
SIA „Joker Ltd” vēlas sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu organizēt esošajā
spēļu zālē, telpas netiks paplašinātas, spēļu zāle tiks papildināta tikai ar speciālu datoru. Spēļu
zālē ir apsardze, videonovērošana, un nepilngadīgās personas netiek ielaistas telpās.
D.Jātniece: jāņem vērā tas, ka pret spēļu zāles darbības paplašināšanu ir tuvumā dzīvojošie
iedzīvotāji.
I.Nagņibeda ir pret lēmuma projektu, jo spēļu zāles neveicina cilvēku dzīves kvalitātes
uzlabošanu.
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A.Kursīte: likumdevējs paredzējis iespēju atteikt. Jādomā, kā pašvaldība var pierādīt
iedzīvotāju interešu aizskārumu. Nepieciešama informācija no policijas, Sabiedriskās kārtības
nodaļas, SIA „VIDES SERVISS” par kārtību blakus esošajā teritorijā.
S.Jirgensone uzskata, ka pieaugušajiem cilvēkiem pašiem jāuzņemas atbildība par savu
rīcību, jo neviens vardarbīgi spēļu zālē netiek vilkts iekšā. Trūkums tas, ka, veicot publisko
aptauju, netika noteikti kritēriji, cik daudz aptaujāto cilvēku jāņem vērā.
A.Novickis: jānosaka kritēriji, kad aptauju uzskatīt par notikušu. Pasivitāte nodara kaitējumu.
V.Grigorjevas viedoklis: laiks publiskajai apspriešanai bija nelabvēlīgs, tā bija vasara, kad
cilvēki ir atvaļinājumos. Sabiedrība ir inerta, bet cilvēku attieksme pret spēļu zālēm ir negatīva.
Tā kā pati dzīvo daudzdzīvokļu mājā pretim spēļu zālei, tad zina, ka dzīvošana ir apgrūtināta.
Atļaujot atvērt, būs amorāls lēmums, tāpēc balsos pret lēmuma projektu.
M.Ķikure arī paziņo, ka balsos pret, jo spēļu zālēs cilvēki zaudē īpašumus, naudu.
Uz M.Ķikures jautājumu, cik pašvaldība ieņem azartspēļu nodokli, R.Ābelnieks atbild, ka no
visām spēļu zālēm tie ir 46 tūkstoši gadā.
M.Mākulēns atgādina deputātiem, ka šis nav politisks lēmums, domei jāizdod
administratīvais akts.
Bauskas iedzīvotāja V.Pavlova prasa spēļu zāles slēgt, jo tās izjauc ģimenes.
J.Landorfa viedoklis: spēļu zāles sabiedrībai nekādu pienesumu nedod, tā ir atkarība.
Iedzīvotāji ir pasīvi, bet tas nenozīmē, ka viņi atbalsta azartspēles. Aicina izmantot to likuma
normu, kas pašvaldībai piešķirta, lai spēļu zāles pavisam aizvērtu ciet.
A.Novickis uzskata, ka darbs ar cilvēkiem jāturpina, lai iegūtu 2000 cilvēku viedokli, kā arī
jāpieprasa policijas analīze par situāciju un tad lemt atkārtoti.
J.Gailevičs aicina nejaukt spēļu zāli ar totalizatoru. Totalizators balstīts uz sporta zināšanām,
prognozēm, tā iespēja pārbaudīt savas sporta zināšanas.
V.Čačs nepiekrīt: ar šādām darbībām tiek kropļots sports.
R.Ābelnieks aicina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Bauskas novada dome, ar 1 balsi „par” (R.Ābelnieks), „pret” 14 (V.Čačs, R.Čakāne,
A.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „atturas” 2 (S.Jirgensone, M.Ruža), nolemj:
Noraidīt sagatavoto lēmuma projektu „Par atļaujas izsniegšanu totalizatora un derību likmju
pieņemšanas vietas atvēršanai”.
Sēdes gaitā, ievērojot Juridiskās nodaļas vadītāja M.Mākulēna un deputātu priekšlikumus,
tiek precizēts un papildināts lēmuma projekts un balsots par lēmumu – neatļaut atvērt totalizatora
un derību likmju pieņemšanas vietu.
Bauskas novada dome, ar 14 balsīm „par” (V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 3 (R.Ābelnieks, S.Jirgensone,
M.Ruža), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par atļaujas izsniegšanu totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas
atvēršanai”.

4.p.
Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts” piešķiršanu.
(G.Liepa)
ZIŅO: G.Liepa.
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Apbalvojumu piešķiršanas padome izvērtējusi Bauskas Valsts ģimnāzijas, Bauskas Mūzikas
skolas, Vecsaules pamatskolas, Griķu pamatskolas, Codes pamatskolas pieteikumus par
apbalvojuma „Goda raksts” piešķiršanu pensionētajiem pedagogiem par ilggadēju un
profesionālu pedagoģisko darbu un sagatavojusi lēmuma projektu. G.Liepa raksturo katra
pedagoga veikumu un lūdz pieņemt lēmumu.
Jautājumu, iebildumu nav.
Bauskas novada dome, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas”
nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts” piešķiršanu”.

5.p.
Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Ozolaines
pamatskola” attīstības plāna 2015./2016.- 2017./2018.m.g. saskaņošanu.
(L.Bula, V.Čačs, A.Jātnieks, A.Novickis, I.Ruhocka)
ZIŅO: L.Bula.
Ozolaines pamatskola izstrādājusi attīstības plānu trim mācību gadiem. Skola īsteno
pirmsskolas izglītības, pamatizglītības, interešu izglītības un mūžizglītības programmas. Skolā
mācās 104 izglītojamie un strādā 19 pedagoģiskie darbinieki. Skolas attīstības prioritātes nav
noteiktas atsevišķi katram gadam, bet trīs mācību gadiem. Skola lielu nozīmi veltī videi, lai tā
būtu labvēlīga bērnu attīstībai. Kopš 1995.gada skola ir veselību veicinoša skola. Liela uzmanība
tiek veltīta gan pirmsskolas, gan sākumskolas posmam. Attīstības plāns izskatīts Izglītības,
kultūras un sporta lietu komitejas sēdē, lūdz to saskaņot.
Iebildumu nav.
Bauskas novada dome, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas”
nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Ozolaines
pamatskola” attīstības plāna 2015./2016.- 2017./2018.m.g. saskaņošanu”.

6.p.
Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Mežotnes internātvidusskola” nolikumā.
(D.Penķe)
ZIŅO: D.Penķe.
Lūdz apstiprināt grozījumus skolas nolikumā, papildinot 7.punktu ar 7.4, 7.5., 7.6. un
7.7.apakšpunktu, kā arī veikt labojumu 32.punktā (nolasa grozījumus). Lēmuma projekts
akceptēts Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sēdē.
Jautājumu nav.
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Bauskas novada dome, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas”
nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Mežotnes internātvidusskola” nolikumā”.

7.p.
Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos
noteikumos Nr.17 „Par svētku pabalstiem Bauskas novadā”.
(I.Kubliņa)
ZIŅO: I.Kubliņa.
Valsts kontrole, veicot pārbaudi, norādīja, ka attiecinot deklarēšanās laika ierobežojumu uz
ģimenes tiesībām saņemt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu nav nodrošināta vienota
attieksme tām ģimenēm, kuras mainījušas dzīvesvietu no citas pašvaldības. Ievērojot to,
saistošajos noteikumos tiek svītrots deklarētās dzīvesvietas laika ierobežojums un neņem vērā,
vai ģimene ir vai nav saņēmusi pabalstu citā pašvaldībā. Lēmuma projekts izskatīts Sociālo un
veselības lietu, kā arī Finanšu komitejas sēdē. Lūdz pieņemt lēmumu.
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, I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis),
nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos
noteikumos Nr.17 „Par svētku pabalstiem Bauskas novadā””.

8.p.
Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta
pārvalde” nolikumā.
(L.Vasiļauska, R.Čakāne, A.Novickis, J.Kalinka, R.Čakāne, I.Nagņibeda)
ZIŅO: L.Vasiļauska.
Lūdz atbalstīt grozījumus Vecsaules pagasta pārvaldes amatu sarakstā, mainot atalgojumu un
amatu saimi ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim, jo līdz šim bija noteikta nepareiza
amatu saime un zemā atalgojuma dēļ kopš februāra nevar atrast atbilstošu speciālistu. Lūdz
mainīt amata nosaukumu „attīrīšanas iekārtu operators” uz „santehniķis” un mēneša algu, jo pēc
ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcijas mainījies pienākumu apjoms. Pagastā ir 4 apdzīvotas
vietas, kurās jānodrošina komunālie pakalpojumi. Lūdz mainīt mēnešalgu administratoram un
svītrot amatu sarakstā kurinātāju, jo ierīkota granulu apkure un tās uzraudzīšanu veiks
palīgstrādnieks.
Uz R.Čakānes jautājumu, vai algu palielinājums prasīs papildu līdzekļus, L.Vasiļauska
atbild, ka ir algu ekonomija.
A.Novickis aicina nepieņemt lēmumu, jo vēlas redzēt salīdzinošas skaitļus ar pārējām
pagastu pārvaldēm.
Uz šo iebildi skaidrojumu sniedz pašvaldības izpilddirektors J.Kalinka.
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Bauskas novada dome, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, J.Rumba, M.Ruža,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 4 (V.Grigorjeva, A.Kursīte, I.Nagņibeda, A.Novickis),
nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes Vecsaules pagasta
pārvalde” nolikumā.”

9.p.
Par papildu finansējuma piešķiršanu Brunavas pagasta pārvaldei
(B.Marčenkova, J.Landorfs, R.Čakāne, S.Jirgensone, I.Ruhocka, V.Grigorjeva)
ZIŅO: B.Marčenkova.
Brunavas pagasta pārvaldes vadītāja B.Marčenkova lūdz piešķirt papildu finansējumu
4925 eiro apmērā vētras seku likvidācijai. Plosoties viesulim, tika izgāzti koki uz ceļiem, kapos,
parkā. Tika noslēgts pakalpojuma līgums par koku sazāģēšanu Budbergā, Bardžūnos, Ķirķeļu
kapos. Sazāģētie koki jāizved. Izsludinātajam transporta iepirkumam atsaucās viena zemnieku
saimniecība.
Deputāti atbalsta pārvaldes vadītājas lūgumu.
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, A.Kursīte, M.Ķikure,
I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (J.Landorfs, A.Novickis),
nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par papildu finansējuma piešķiršanu Brunavas pagasta pārvaldei”.
Plkst.16.05 izsludināts sēdes pārtraukums 8 minūtes.
Sēde turpinās plkst.16.15.

10.p.
Par finansējuma piešķiršanu Īslīces pagasta pārvaldei.
(J.Barans, I.Nagņibeda)
ZIŅO: J.Barans
Īslīces pagasta pārvalde veica zemsliekšņa iepirkumu par doktorāta ēkas Rītausmās
atjaunošanu. Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „Kvintets M”. Lūdz
piešķirt finansējumu 5933 eiro no rezerves fonda ēkas atjaunošanai.
Uz I.Nagņibedas jautājumu, kādi darbi paredzēti, J.Barans paskaidro, ka tikai iekšējie
darbi, 2.stāva remonts.
Citu jautājumu vai iebildumu nav.
Bauskas novada dome, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas”
nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par finansējuma piešķiršanu Īslīces pagasta pārvaldei”.
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11.p.
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
(A.Juškevics)
ZIŅO: A.Juškevics.
16.septembrī izsolē tika pārdoti divi transportlīdzekļi. Lūdz apstiprināt notikušās izsoles
rezultātus un iegūto naudu novirzīt transportlīdzekļa iegādei Pamūšas speciālajai
internātpamatskolai.
Jautājumu nav.
Bauskas novada dome, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas”
nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par izsoles rezultātu apstiprināšanu”.

12.p.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Plūdoņa ielas 23 daudzdzīvokļu
mājas pagalma labiekārtošana”.
(A.Eglinska)
ZIŅO: A.Eglinska.
Saimnieciskā nodaļa veica cenu aptauju par veicamajiem darbiem Plūdoņa ielas 23,
Bauskā dzīvojamās mājas pagalma labiekārtošanai. Cenu piedāvājumu saņēma no trim
pretendentiem. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „VIONA”. Lūdz apstiprināt pašvaldības
līdzfinansējumu 2683,89 eiro teritorijas labiekārtošanai – brauktuves ierīkošanai, kanalizācijas
vāku regulēšanai un stāvlaukuma izbūvei.
Jautājumu ziņotājai nav.
Bauskas novada dome, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas”
nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Plūdoņa ielas 23 daudzdzīvokļu
mājas pagalma labiekārtošana””.

13.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, A.Novickis)
ZIŅO: I.Spurķe.
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Lūdz apstiprināt pašvaldības 2015.gada budžetu ieņēmumos 25 349 113 eiro apmērā,
izdevumus 24 968 445 eiro un mērķdotācijas sadalījumu pašvaldības internātskolām un
speciālajām internātskolām. Lēmuma projekts izskatīts Finanšu komitejas sēdē.
Bauskas novada dome, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” 2 (A.Kursīte, A.Novickis), „atturas” 1 (S.Jirgensone),
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 ".

14.p.
Par Bauskas novada kultūras attīstības stratēģijas 2016.- 2020.gadam
izstrādes uzsākšanu.
(E.Stapkēviča)
ZIŅO: E.Stapkēviča.
Lai nodrošinātu ilgtspējīgu kultūras nozares attīstību, aktualizētu nozares prioritātes un
uzdevumus to īstenošanai, uzsākta Bauskas novada kultūras attīstības stratēģijas izstrāde 2016.2020.gadam. Sadarbībā ar Bauskas Kultūras centru izveidota darba grupa un notikusi pirmā
darba grupas sanāksme. Lūdz pieņemt sagatavoto lēmuma projektu.
Bauskas novada dome, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas”
nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par Bauskas novada kultūras attīstības stratēģijas 2016.- 2020.gadam izstrādes
uzsākšanu”.

15.p.
Par Bauskas novada sporta attīstības stratēģijas 2016.- 2020.gadam izstrādes
uzsākšanu.
(E.Stapkēviča, R.Žabovs, I.Nagņibeda, A.Novickis)
ZIŅO: E.Stapkēviča.
Lai nodrošinātu ilgtspējīgu sporta nozares attīstību, aktualizētu sporta nozares prioritātes un
uzdevumus to īstenošanai, uzsākta sporta attīstības stratēģijas izstrāde 2016.- 2020.gadam.
Izveidota darba grupa un notikusi pirmā darba grupas sanāksme. Sākta iedzīvotāju anketēšana.
Uz deputāta J.Landorfa jautājumu, vai darba grupā iekļauti sporta skolas pārstāvji,
E.Stapkēviča paskaidro, ka darba grupā ir 4 sporta skolas pārstāvji un sadarbība ar skolu ir laba.
Bauskas novada dome, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas”
nav, nolemj:
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Pieņemt lēmumu „Par Bauskas novada sporta attīstības stratēģijas 2016.- 2020.gadam izstrādes
uzsākšanu”.

16.p.
Par projekta „Kompleksa pieeja atkritumu šķirošanas sistēmas izveidei
iedzīvotāju dzīves vietās” iesniegšanu.
(J.Lauva)
ZIŅO: J.Lauva.
Bauskas novada pašvaldība sadarbībā ar Reģionālo attīstības centru apvienību, Saldus
novada pašvaldību, Latvijas Atkritumu saimniecības asociāciju un Rīgas Tehnisko universitāti
sagatavojusi priekšlikumus projekta „Kompleksa pieeja atkritumu šķirošanas sistēmas izveidei
iedzīvotāju dzīvesvietās” izstrādei. Projektu plānots iesniegt programmas LIFE Vides
apakšprogrammā. Projekta mērķis ir izveidot atkritumu savākšanas un šķirošanas sistēmas
paraugpraksi, ieviest tehnoloģijas, kas piemērotas nelielām pašvaldībām, maksimizēt atkritumu
pārstrādi, ierobežot atkritumu glabāšanu poligonos. Projekta kopējās izmaksas ir 2 997 800 eiro,
pašvaldības līdzfinansējums 580 840 eiro. Projekta īstenošanas laiks – no 2016.gada 16.jūlija
līdz 2019.gada 15.jūlijam. Lēmuma projekts izskatīts Vides un attīstības komitejas un Finanšu
komitejas sēdē.
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, M.Ķikure, J.Landorfs,
I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Kursīte),
nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par projekta „Kompleksa pieeja atkritumu šķirošanas sistēmas izveidei
iedzīvotāju dzīves vietās” iesniegšanu”.

17.p.
Par ceļu atlases kritēriju apstiprināšanu Lauku atbalsta programmas 2014.2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” ietvaros.
(J.Lauva, J.Rumba, A.Novickis, M.Ruža, I.Nagņibeda, A.Kursīte, R.Čakāne, M.Ķikure,
U.Kolužs, A.Jātnieks, J.Kalinka, V.Grigorjeva, D.Jātniece)
ZIŅO: J.Lauva.
Stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.475, kas nosaka kārtību, kādā piešķir
Eiropas Savienības atbalstu ceļu uzlabošanai lauku teritorijās, atbalstīta tiek pašvaldību grants
ceļu būvniecība vai pārbūve. Projektā ietvertos objektus nosaka pašvaldība atbilstoši
apstiprinātājiem ceļu atlases kritērijiem. Ievērojot Lauku atbalsta dienesta noteikto kārtību,
vispirms tiek organizētas tikšanās ar pagastu iedzīvotājiem, uzņēmējiem. Pārvalžu vadītāji
apzina un aptaujā uzņēmējus savā teritorijā. Lūdz apstiprināt ceļu atlases kritērijus.
J.Rumbas priekšlikums – labot pielikuma nosaukumu uz „Ceļu atlases kritēriji ar
novērtējumu”. Priekšlikums atbalstīts.
A.Kursīte norāda, ka ceļu atlases kritērijos nav ņemts vērā viņas Finanšu komitejas sēdē
izteiktais priekšlikums par nodokļu samaksu, jo nomaksātā nodokļu summa raksturojot
uzņēmēju.
M.Ķikure nepiekrīt šim viedoklim.
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M.Ruža: par šo jautājumu tika runāts arī Uzņēmējdarbības padomes sanāksmē. Jādomā, lai
ceļus var sataisīt un tie nesabrūk.
A.Jātnieks: zemnieki uzskata, ka ceļus vajag atjaunot nevis būvēt no jauna.
I.Nagņibeda aicina atbalstīt lēmuma projektu, jo laukiem vajag labus ceļus.
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,
I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 2 (A.Kursīte, A.Novickis),
nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par ceļu atlases kritēriju apstiprināšanu Lauku atbalsta programmas 2014.2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”.

18.p.
Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X
dzīvojamā mājā „Ceplis 4”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
(S.Kazāka)
ZIŅO: S.Kazāka.
Saņemts Ā.Č. iesniegums, kurā lūgts atļaut atsavināt pašvaldības dzīvokli dzīvojamā mājā
„Ceplis 4”- X, Mežotnes pagastā. Dzīvoklis ir izīrēts Ā.Č., Īrniecei parādu par dzīvojamās telpas
lietošanu nav. Sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai,
pārdodot par brīvu cenu.
Citu priekšlikumu nav.
Bauskas novada dome, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas”
nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X
dzīvojamā mājā „Ceplis 4”, Mežotnes pagastā atsavināšanu”.

19.p.
Par dzīvojamās telpas „Uldzes”- X, Brunavas pagastā izīrēšanu.
(S.Kazāka, D.Jātniece)
ZIŅO: S.Kazāka.
I.K., dzīvo Brunavas pagasta Zluktenes muižā, lūdz izīrēt brīvo pašvaldības dzīvojamo
platību mājā „Uldzes”-X, Brunavas pagastā. I.K. ir reģistrēta pašvaldības palīdzības saņemšanas
uzskaitē pirmās kārtas grupā. Iesniegums izskatīts Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu
komisijas sēdē un nolemts I.K. izīrēt minēto dzīvojamo platību, izslēdzot no palīdzības
saņemšanas reģistra.
Iebildumu nav.
Bauskas novada dome, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas”
nav, nolemj:
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Pieņemt lēmumu „Par dzīvojamās telpas „Uldzes”- X, Brunavas pagastā izīrēšanu”.

20.p.
Par dzīvojamās telpas „Centrs 17”- X, Īslīces pagastā īres līguma
atjaunošanu.
(S.Kazāka)
ZIŅO: S.Kazāka.
Pašvaldībā saņemts A.K. iesniegums, kurā lūgts atjaunot dzīvojamās telpas „Centrs 17”- X,
Īslīces pagastā īres līgumu. Īres līguma termiņš beidzies 31.augustā. A.K. ir parāds par
dzīvojamās telpas lietošanu 60,17 eiro. Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas
sēdē īres līgumu nolēma pagarināt uz 6 mēnešiem.
Jautājumu nav.
Bauskas novada dome, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas”
nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par dzīvojamās telpas „Centrs 17”- X, Īslīces pagastā īres līguma
atjaunošanu”.

21.p.
Par dzīvojamās telpas Dārza ielā 9- X, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
(S.Kazāka)
ZIŅO: S.Kazāka.
G.V. lūgusi pagarināt dzīvojamās telpas Dārza ielā 9- X, Bauskā īres līgumu. Īres līguma
termiņš beigsies 30.septembrī. Īrniecei nav parādu par dzīvojamās telpas lietošanu. Priekšlikums
– īres līgumu pagarināt uz 3 gadiem.
Citu priekšlikumu nav. nav.
Bauskas novada dome, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas”
nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par dzīvojamās telpas Dārza ielā 9- X, Bauskā īres līguma pagarināšanu”.

22.p.
Par dzīvojamās telpas Rīgas iela 64B- X, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
(S.Kazāka)
ZIŅO: S.Kazāka.
I.S., dzīvo Rīgas ielā 64B- X, Bauskā, lūdzis pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu.
Īres līguma termiņš beidzies 31.jūlijā. Īrniekam ir īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, parāds 485,35 eiro. Iesniegumu izskatīja Dzīvojamo māju
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privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē un lēma īres līgumu pagarināt uz 3 mēnešiem. Lūdz
lemt par sagatavoto lēmuma projektu.
Plkst.17.05 no sēžu zāles iziet S.Jirgensone.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne,
A.Feldmanis, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, 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 dzīvojamās telpas Rīgas iela 64B- X, Bauskā īres līguma atjaunošanu”.
Plkst.17.07 zālē atgriežas S.Jirgensone.

23.p.
Par sociālā dzīvokļa Rīgas iela 45- X, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
(S.Kazāka)
ZIŅO: S.Kazāka.
Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas sēdē izskatīja L.G. iesniegumu,
kurā lūgts pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu. L.G. ģimene ir trūcīga. Īres līguma termiņš
beidzies 31.augustā. Īrniecei ir parāds par dzīvojamās telpas lietošanu 1865,65 eiro. L.G.
noslēgusi vienošanos ar SIA „VIDES SERVISS” par parāda atmaksu. Sagatavots lēmuma
projekts par īres līguma atjaunošanu uz 6 mēnešiem.
Jautājumu vai iebildumu nav.
Bauskas novada dome, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas”
nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par sociālā dzīvokļa Rīgas iela 45- X, Bauskā īres līguma atjaunošanu”.

24.p.
Par dzīvojamās telpas Dārza iela 12- X, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
(S.Kazāka)
ZIŅO: S.Kazāka.
Pašvaldībā saņemts R.Z. iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas Dārza ielā 9X, Bauskā īres līgumu. Īres līguma termiņš beigsies 25.septembrī. Īrniecei nav parādu par
dzīvojamās telpas lietošanu. Lūdz pieņemt lēmumu par īres līguma pagarināšanu.
Bauskas novada dome, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas”
nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par dzīvojamās telpas Dārza iela 12- X, Bauskā īres līguma pagarināšanu”.
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25.p.
Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Miera iela X, Bauskā
atsavināšanu.
(D.Sausā)
ZIŅO: D.Sausā.
Pašvaldībā saņemts G.C. iesniegums, kurā lūgts atļaut iegūt īpašumā zemesgabalu Miera
ielā X, Bauskā. Uz zemesgabala atrodas G.C. piederošā dzīvojamā māja. Lūdz pieņemt lēmumu
par zemes vienības nodošanu atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu.
Iebildumu nav.
Bauskas novada dome, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas”
nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Miera iela X, Bauskā
atsavināšanu”.

26.p.
Par nedzīvojamo telpu nomu Salātu ielā X, Bauskā.
(D.Sausā, V.Grigorjeva, V.Čačs)
ZIŅO: D.Sausā.
Pašvaldībai pieder nedzīvojamā telpa Salātu ielā X, Bauskā 16,6 kvadrātmetru platībā.
Telpa ilgstoši netiek izmantota. Šo telpu iznomāt lūgusi I.J. Sagatavotais lēmuma projekts paredz
minēto telpu nodot iznomāšanai uz 1 gadu.
Iebildumu nav.
Bauskas novada dome, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas”
nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par nedzīvojamo telpu nomu Salātu ielā X, Bauskā”.

27.p.
Par noteikumu „Par Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
komandējumiem un darba braucieniem” apstiprināšanu.
(I.Ruhocka)
ZIŅO: I.Ruhocka.
Sagatavots noteikumu projekts, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības amatpersonas un
darbinieki tiek nosūtīti mācību, darba un dienesta komandējumos un kārtība, kādā tiek atlīdzināti
ar komandējumu saistītie izdevumi. Noteikumi izskatīti un akceptēti Finanšu komitejas sēdē.
Jautājumu vai iebildumu nav.
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Bauskas novada dome, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas”
nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par noteikumu „Par Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
komandējumiem un darba braucieniem” apstiprināšanu”.

28.p.
Par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumu
apstiprināšanu.
(M.Mākulēns, J.Rumba, A.Novickis, R.Ābelnieks, U.Kolužs, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Feldmanis)
ZIŅO: M.Mākulēns.
Sagatavotie pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi domes sēdē tiek skatīti
trešo reizi. Noteikumi izskatīti Vides un attīstības, kā arī Finanšu komitejas sēdē. Noteikumi
nosaka kapitālsabiedrību pārvaldības mērķus, kārtību, pamatprincipus un informācijas apmaiņas
procesus. Noteiktas pārvaldībā iesaistītās institūcijas, atbildīgās amatpersonas un viņu
kompetences apjoms, kārtība un kritēriji valdes locekļa ievēlēšanai un atsaukšanai no amata.
Atbildīgais darbinieks būs saikne starp kapitālsabiedrību un kapitāla daļu turētāja pārstāvi.
Atbildīgā darbinieka pienākumos būs regulāri apkopot informāciju par saimnieciski finansiālo
darbību, iesniegt gada pārskatus, gada atskaites par deleģēto uzdevumu izpildi, ceturkšņu
atskaites u.c. Atbildīgo darbinieku ieceļ no pašvaldības darbinieku vidus.
Uz J.Rumbas jautājumu, vai atbildīgajam darbiniekam tiks noteikta alga, M.Mākulēns
paskaidro, ka var noteikt piemaksu par atbildīgā darbinieka pienākumu veikšanu.
A.Novickis uzskata, ka Vides un attīstības komitejā šis jautājums netika skatīts pēc
būtības, tāpēc ir sagatavojis jautājumus Juridiskās nodaļas vadītājam, kurus izsniedz deputātiem,
nolasa tos, un lūdz skaidrojumu. Maksājot atbildīgajam darbiniekam, tiks palielinātas
administratīvās izmaksas, noņemta atbildība no domes priekšsēdētāja. Iesaka papildināt
administrācijas nodaļu reglamentus ar šo funkciju. Atbildīgā darbinieka virzīšana esot formāla
procedūra. Pašvaldībā ir izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks, domes priekšsēdētāja
vietnieks, kuru darba pienākumos tas jau esot noteikts. Lūdz R.Ābelniekam nosaukt personālijas,
kuri no administrācijas varētu būt atbildīgie darbinieki.
R.Ābelnieks nosauc Evitas Grigorjevas, Solvitas Zvilnas, Sarmītes Oļehnovičas, Inetas
Ruhockas, Laimas Bergas un Agitas Eglinskas kandidatūras.
A.Novickis nesaskata nevienu kandidatūru par atbilstošu.
A.Kursīte paziņo, ka neatbalsta lēmuma projektu.
U.Kolužs: darbība ar kapitālsabiedrībām ir jāuzlabo. Ierosina sasaukt deputātu darba
sanāksmi un vēlreiz visu analizēt, diskutēt, nesteigties ar lēmuma pieņemšanu.
I.Nagņibeda piekrīt U.Kolužam, šaubās par piemaksu lietderīgumu, iespējams šos
pienākumus var ietvert amatu aprakstos. Ierosina atlikt lēmuma pieņemšanu.
A.Feldmanis arī uzskata, ka atbildīgie darbinieki nav nepieciešami un iesaka atlikt
lēmuma pieņemšanu.
R.Ābelnieks aicina balsot par priekšlikumu – atlikt sagatavotā lēmuma projekta
pieņemšanu.
Bauskas novada dome, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure,
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J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas”
nav, nolemj:
atlikt lēmuma „Par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumu
apstiprināšanu” pieņemšanu.

29.p.
Par domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka papildatvaļinājumu.
(M.Mākulēns, A.Novickis)
ZIŅO: M.Mākulēns.
Saņemts domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka iesniegums par papildatvaļinājuma, 6 darba
dienas, piešķiršanu no 2.oktobra līdz 9.oktobrim. Sagatavots lēmuma projekts par
papildatvaļinājuma piešķiršanu, nosakot, ka domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā pienākumus
pildīs domes priekšsēdētāja vietnieks A.Feldmanis.
A.Novickis aicina noraidīt lēmuma projektu.
Citu iebildumu nav.
Par sagatavoto lēmuma projektu nebalso R.Ābelnieks.
Bauskas novada dome, ar 14 balsīm „par” (V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” 1 (A.Novickis), „atturas” 1 (A.Kursīte), nebalso 1
(R.Ābelnieks), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka papildatvaļinājumu”.
SĒDI BEIDZ 2015.gada 24.septembrī plkst.18.
Nākamā kārtējā domes sēde 2015.gada 29.oktobrī plkst.14.
Pielikumā:
1. Bauskas novada domes lēmumi uz 36 lp.
2. Ozolaines pamatskolas attīstības plāns 2015./2016.- 2017./2018.m.g. uz 21 lp.
3. Saistošie noteikumi Nr.11 „Grozījumi Bauskas novada domes 2015.gada 26.februāra
saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžetu” uz 43
lp.
4. Noteikumi Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
komandējumiem un darba braucieniem” uz 9 lp.
5. Bauskas novada domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka parakstītā Bauskas novada domes
sēdes darba kārtība uz 2 lp.
SĒDES VADĪTĀJS
Bauskā, 2015.gada __.oktobrī

R.ĀBELNIEKS

SĒDES PROTOKOLĒTĀJA
Bauskā, 2015.gada 1.oktobrī

M.DĀBOLA
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