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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Bauskā
2015.gada 2.martā
SĒDE SASAUKTA 2015.gada 2.martā plkst.17
SĒDI ATKLĀJ 2015.gada 2.martā plkst.17
SĒDI VADA Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis ĀBELNIEKS
SĒDĒ PIEDALĀS 14 Bauskas novada domes deputāti:
Raitis ĀBELNIEKS
Voldemārs ČAČS
Rudīte ČAKĀNE
Alvis FELDMANIS
Vera GRIGORJEVA
Daira JĀTNIECE
Solvita JIRGENSONE
Uldis KOLUŽS
Aivija KURSĪTE
Mārīte ĶIKURE
Juris LANDORFS
Inita NAGŅIBEDA
Jānis RUMBA
Raimonds ŽABOVS
SĒDĒ NEPIEDALĀS:
Arnolds JĀTNIEKS – konferencē Ādažos
Aleksandrs NOVICKIS – darba dēļ
Mārtiņš RUŽA – darba dēļ
SĒDĒ PIEDALĀS:
1. Māra BAUVARE – Izglītības nodaļas vadītāja
2. Raimonds BORKOVSKIS – datorsistēmu un datortīklu administrators
3. Aija FRIDRIHSONE – nekustamā īpašuma speciāliste
4. Jānis KALINKA – pašvaldības izpilddirektors
5. Zaiga KĀRKLIŅA – ekonomiste
6. Modris MĀKULĒNS – Juridiskās nodaļas vadītājs
7. Ineta RUHOCKA – pašvaldības izpilddirektora vietniece
8. Aija SPRIŅĶE – Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
9. Ilze TIJONE – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
SĒDI PROTOKOLĒ pašvaldības sekretāre Mārīte DĀBOLA.
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SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Bauskas novada attīstības programmas investīciju plāna 2014.- 2020.gadam
apstiprināšanu.
2. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 19.decembra lēmumā „Par izglītības
iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku, struktūrvienību vadītāju un pedagogu mēneša
atalgojuma noteikšanu”.
Sēdi ieraksta audioformātā.

1.p.
Par Bauskas novada attīstības programmas investīciju plāna 2014.2018.gadam apstiprināšanu.
(I.Tijone, V.Grigorjeva, R.Ābelnieks, I.Nagņibeda, I.Ruhocka, J.Kalinka, V.Čačs, S.Jirgensone,
A.Feldmanis, J.Landorfs)
ZIŅO: I.Tijone.
Lai veicinātu novada ilgtspējīgu attīstību, uzņēmējdarbību, izstrādāts attīstības
programmas investīciju plāns 2014.-2018.gadam. Investīciju plāna sadaļas: mobilitāte un
satiksmes drošība, ceļu infrastruktūras attīstība, kvalitatīva, droša vide, vides kvalitāte,
kvalitatīva izglītība, pievilcīga kultūras un sporta vide, sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu
attīstība, efektīva pārvalde, uzņēmējdarbības veicināšana, novada teritorijas un tūrisma
mārketinga īstenošana un attīstība. Jautājums tika skatīts domes sēdē 26.februārī, izteiktie
ierosinājumi ir iestrādāti, plāns aktualizēts. Lūdz apstiprināt investīciju plānu.
Plkst.17.08 ierodas deputāts J.Landorfs.
Debatēs par sagatavoto plānu izsakās deputāti V.Grigorjeva, I.Nagņibeda, V.Čačs,
S.Jirgensone, J.Landorfs, A.Feldmanis, R.Ābelnieks.
V.Grigorjeva: programmai jābūt par pamatu katrai iestādei, katrai jomai. Uzskata, ka
jābūt vienai programmai un pārējie pakļaujas šai programmai, tai skaitā arī skolu optimizācijas
plāns. Pārējā plānošana ir stratēģija.
M.Ķikure: daudzi zemnieki ir satraukušies par dzelzceļa Rail Baltica būvniecību Bauskas
novada teritorijā. Zemniekiem tiks apdraudēta uzņēmējdarbība.
I.Nagņibeda ierosina plānā iekļaut ūdenssaimniecības projektu Īslīces pagasta Bērzos,
Skolas ielas Īslīcē sakārtošanu.
Priekšlikums atbalstīts. Investīciju plāns tiek papildināts, iekļaujot tajā priekšlikumus par
ūdenssaimniecības projektu Bērzos un Skolas ielas Īslīces pagastā sakārtošanu.
S.Jirgensone norāda, ka plānā nav iekļauts atbalsts ielu sporta veidiem. Ierosina
papildināt plānu, paredzot Bauskas skeitparka rekonstrukciju. Priekšlikums atbalstīts.
Uz J.Landorfa jautājumu par Lidlauka ielas nobrauktuvi, I.Tijone paskaidro, ka to varētu
rekonstruēt par Satiksmes ministrijas naudu.
A.Kursīte rosina plānā iekļaut aktivitātes Mežotnes internātvidusskolas attīstībai.
J.Kalinka paskaidro, ka, ņemot vērā Mežotnes internātvidusskolas direktores D.Peņķes
priekšlikumus, ir paredzēts braukt uz Labklājības ministriju un pārrunāt ieceres par tālāko
attīstību.
Uz V.Čača jautājumu par Bauskas pilskalna estrādes rekonstrukciju, I.Tijone atbild, kas
tas investīciju plānā ir paredzēts.
R.Ābelnieks aicina balsot par lēmuma projektu, papildinot investīciju plānu ar sēdes gaitā
izteiktajiem priekšlikumiem.
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Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Kursīte), nolemj:
Pieņemt lēmuma projektu „Par Bauskas novada attīstības programmas investīciju plāna 2014.2018.gadam apstiprināšanu”.

2.p.
Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 19.decembra lēmumā
„Par izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku, struktūrvienību vadītāju
un pedagogu mēneša atalgojuma noteikšanu”.
(M.Bauvare, R.Ābelnieks, Z.Kārkliņa, J.Kalinka, A.Kursīte, U.Kolužs, A.Feldmanis, I.Ruhocka,
J.Landorfs, S.Jirgensone, M.Mākulēns, R.Žabovs)
ZIŅO: M.Bauvare.
Sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem 2014.gada 19.decembra lēmumā „Par izglītības
iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku, struktūrvienību vadītāju un pedagogu mēneša atalgojuma
noteikšanu”. Grozījumi attiecas uz Mežotnes internātvidusskolu. M.Bauvare nolasa lēmuma
projektu. Lēmuma projekts gatavots, konsultējoties ar Valsts izglītības kvalitātes dienestu, tas ir
kompromisa variants, ievērojot valstī noteiktās minimālās likmes.
A.Kursīte iebilst, ka tas nav kompromisa lēmums. Lēmuma projektu nevar izskatīt bez skolas
direktores klātbūtnes. Deputātiem šobrīd nav pilnīgas informācijas, nenotiek informācijas
apmaiņa, sadarbība ar direktori. Skolas direktore plāno nākošajā nedēļā sasaukt plašāku darba
grupu, uzaicinot piedalīties deputātus. Pareizāk būtu lēmumu steigā nepieņemt, jo direktorei ir
savas idejas, kā līdzekļus ieekonomēt. Jāuzklausa viņas viedoklis.
M.Bauvare paskaidro, ka skolas direktore Dace Penķe bija aicināta ierasties uz domes sēdi.
Direktore atbildēja, ka sēdē nepiedalīsies, jo skolā ir darbinieku sanāksme. Valsts izglītības
kvalitātes dienests ir par visu informēts, šāds lēmums bija arī viņu ieteikums.
Papildu skaidrojumu par lēmuma projektu sniedz ekonomiste Z.Kārkliņa, skaidrojot par
paredzēto līdzekļu pārkārtošanu, lai skola maksimāli sevi var uzturēt par valsts līdzekļiem līdz
gada beigām.
Pašvaldības izpilddirektors J.Kalinka paskaidro, ka runāts ar direktori par to, kā kopīgi ar
Izglītības nodaļu rast iespējas, lai līdz gada beigām būtu rezerves, ietaupījumi.
I.Ruhocka: lēmuma projekts ir godīgs pret pārējiem skolu pedagogiem un direktoriem, kas
strādā ar pilnām klasēm. Mežotnes internātvidusskolā pedagogi strādā ar mazu bērnu skaitu un
tiek saglabāta valstī noteiktā minimālā likme.
Plkst.18 aiziet deputāte V.Grigorjeva.
Deputāte I.Nagņibeda piekrīt, ka šis ir kompromiss, ko sagatavotais lēmuma projekts
piedāvā, tāpēc neredz nekādas pretenzijas. Direktorei D.Peņķei bija jāierodas uz domes sēdi,
viņa neieradās arī uz komitejas sēdi, kad skatīja šo jautājumu. Direktore atbild par 41 bērnu, tie ir
2 klašu komplekti, citās skolās ir 9 klašu komplekti. Direktore kā iestādes vadītāja ir atbildīga
par skolas attīstību, jābūt pašas iniciatīvai, vīzijai. Ja grib piesaistīt bērnus, tas jādara, jāiesaistās
projektos, jāmeklē sadarbības partneri.
R.Ābelnieks: ja skolēnu skaits palielināsies, tad varēs lemt par likmju palielināšanu.
A.Feldmanis atbalsta sagatavoto lēmuma projektu.
S.Jirgensone: jebkuras iestādes attīstība atkarīga no vadītāja, jebkuras iestādes vadītājs ir
atbildīgs par iestādi. Citas skolas (piemēram, Griķu pamatskola, Bauskas sākumskola) zina, kā
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attīstīties, gan skolotāji, gan vecāki raksta projektus. Nevar gaidīt iniciatīvu tikai no malas. Šāds
lēmums ir tikai godīgs pret citām skolām.
U.Kolužs neiebilst pret algu lielumu, bet par komunikāciju. Aicina saprast, ka skolā ir īpaša
situācija, īpaši skolēni, kontingents. Deputātiem kopīgi ar sociālo dienestu jāpalīdz direktorei, ja
ir pieņemts lēmums skolu saglabāt. Ja direktorei nav talanta projektus gatavot, tad jāpalīdz.
J.Kalinka: sarunā direktorei ieteicis 5 virzienus, kā tālāk strādāt, lai attīstītos. Palīdzība ir
piedāvāta, tāpēc nav pamatoti pārmetumi, ka nepalīdzam.
A.Kursīte: priekšlikums ik mēnesi domes sēdē izpilddirektoram informēt par situāciju
Mežotnes internātvidusskolā un lai klāt ir arī direktore.
M.Mākulēns: lēmuma realizācija varētu nenotikt, ja neizdosies vienoties, jo tas ir jautājums
par darba samaksas samazināšanu. Ierosina lēmuma projektu papildināt ar 2 punktiem, uzdodot
pašvaldības izpilddirektoram brīdināt skolas direktori D.Peņķi, piedāvājot darba līguma
grozījumus un uzdodot skolas direktorei brīdināt iestādes pedagogus, piedāvājot vienošanos
darba līgumos saistībā ar darba samaksu.
M.Bauvare: izglītības darbinieku arodbiedrība ir informēta par šo lēmumu.
Dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
D.Jātniece, M.Ķikure, I.Nagņibeda, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” 1 (A.Kursīte), „atturas” 3
(S.Jirgensone, U.Kolužs, J.Landorfs), nolemj:
Pieņemt lēmuma projektu „Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 19.decembra
lēmumā Par izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku, struktūrvienību vadītāju un pedagogu
mēneša atalgojuma noteikšanu”.
Sēdi beidz 2015.gada 2.martā plkst.18.25.
Pielikumā:
1. Bauskas novada domes lēmumi uz 2 lp.
2. Investīciju plāns uz 36 lp.
3. Bauskas novada domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka parakstītā Bauskas novada domes
ārkārtas sēdes darba kārtība uz 1 lp.
SĒDES VADĪTĀJS
Bauskā, 2015.gada 5.martā

R.ĀBELNIEKS

SĒDES PROTOKOLĒTĀJA
Bauskā, 2015.gada 4.martā

M.DĀBOLA
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