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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Bauskā
2015.gada 7.jūlijā

Nr.14

SĒDE SASAUKTA 2015.gada 7.jūlijā plkst.14
SĒDI ATKLĀJ 2015.gada 7.jūlijā plkst.14
SĒDI VADA Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis ĀBELNIEKS
SĒDĒ PIEDALĀS 9 Bauskas novada domes deputāti:
Raitis ĀBELNIEKS
Vera GRIGORJEVA
Daira JĀTNIECE
Arnolds JĀTNIEKS
Uldis KOLUŽS
Juris LANDORFS
Jānis RUMBA
Mārtiņš RUŽA
Raimonds ŽABOVS
SĒDĒ NEPIEDALĀS:
Voldemārs ČAČS – ikgadējā atvaļinājumā (27.06.2015. rīkojums Nr.4-5/206)
Rudīte ČAKĀNE – sakarā ar dalību Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
nodrošināšanā
Alvis FELDMANIS – ikgadējā atvaļinājumā (18.06.2015.rīkojums Nr.4-5/183)
Solvita JIRGENSONE – iemeslu nav paziņojusi
Aivija KURSĪTE – iemeslu nav paziņojusi
Mārīte ĶIKURE – iemeslu nav paziņojusi
Inita NAGŅIBEDA – sakarā ar dalību Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
nodrošināšanā
Aleksandrs NOVICKIS – iemeslu nav paziņojis
SĒDĒ PIEDALĀS:
1. Raimonds BORKOVSKIS – datorsistēmu un datortīklu administrators
2. Agita EGLINSKA – būvinženiere
3. Evita GRIGORJEVA – juriste
4. Modris MĀKULĒNS – Juridiskās nodaļas vadītājs
5. Ineta RUHOCKA – pašvaldības izpilddirektora vietniece
6. Mārtiņš VILCIŅŠ – Saimnieciskās nodaļas vadītājs
SĒDI PROTOKOLĒ pašvaldības sekretāre Mārīte DĀBOLA.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Par papildu finansējuma piešķiršanu Vecsaules pagasta pārvaldei.

2. Par atļaujas izsniegšanas SIA „JOKER LTD” totalizatora un derību likmju
pieņemšanas vietas atvēršanai publiskās apspriešanas rīkošanu.
Sēdi ieraksta audioformātā.

1.p.
Par papildu finansējuma piešķiršanu Vecsaules pagasta pārvaldei.
(A.Eglinska, M.Vilciņš, U.Kolužs, V.Grigorjeva, A.Jātnieks, I.Ruhocka)
ZIŅO: A.Eglinska.
Vecsaules pagasta pārvaldē īsteno ERAF projekta par ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstību Ozolaines ciemā 2.kārtu. Ūdensvadu izbūvē uz Ozolaines pamatskolu zem automašīnu
stāvlaukuma. Stāvlaukuma asfalta segums ir bojāts, tāpēc lietderīgi to atjaunot. SIA “VIONA”
sagatavojusi tāmi. Lūdz pieņemt lēmuma projektu par papildu finansējumu 8056 eiro apmērā
piešķiršanu stāvlaukuma seguma atjaunošanai. Līdzekļus paredzēts piešķirt no budžeta līdzekļu
atlikuma gada beigās.
Paskaidrojumus uz deputātu jautājumiem sniedz M.Vilciņš, I.Ruhocka.
V.Grigorjeva aicina atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Bauskas novada dome, ar 9 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
U.Kolužs, J.Landorfs, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par papildu finansējuma piešķiršanu Vecsaules pagasta pārvaldei”.

2.p.
Par atļaujas izsniegšanas SIA „JOKER LTD” totalizatora un derību likmju
pieņemšanas vietas atvēršanai publiskās apspriešanas rīkošanu.
(E.Grigorjeva, U.Kolužs, R.Ābelnieks, M.Mākulēns, V.Grigorjeva, I.Ruhocka, J.Landorfs,
R.Žabovs)
ZIŅO: E.Grigorjeva.
Bauskas novada pašvaldībā saņemts SIA „JOKER LTD” iesniegums, kurā lūgts izsniegt
atļauju sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Salātu ielā 29, Bauskā.
Iesniegumam pievienots telpu nomas līgums, saskaņojums ar ēkas īpašnieku un totalizatora un
derību organizēšanas licence. Jautājums tika skatīts Finanšu komitejas sēdē 18.jūnijā.
Izskatīšanai Finanšu komitejas sēdē bija iesniegts lēmuma projekts par atļaujas izsniegšanu
sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai. Komitejas sēdē nolēma: lai
nodrošinātu sabiedrības līdzdalību un izzinātu sabiedrības viedokli, rīkojama sabiedriskā
apspriešana par šādas vietas atvēršanu Bauskā, Salātu ielā 29.
M.Mākulēns skaidro, ka sabiedrības attieksme un arī personiskā pret spēļu zālēm ir negatīva
un noliedzoša. Azartspēļu un izložu likumā noteikti ierobežojumi, kur šādas spēļu zāles vispār
nevar ierīkot. Šajā gadījumā- spēļu zāle Salātu ielā 29 jau darbojas un atteikt var tad, ja tās
darbība rada būtisku valsts un iedzīvotāju interešu aizskārumu.
V.Grigorjeva neatbalsta atļaujas izsniegšanu. Pretim spēļu zālei Salātu ielā 29, Bauskā
atrodas daudzdzīvokļu mājas, māju iedzīvotājiem jāvēro, kas norisinās pie spēļu zāles, tiek
traucēts naktsmiers. Problēmas apspriešana ir nepieciešama.
J.Landorfa attieksme par atļaujas izsniegšanu ir negatīva, deputātiem jāaizstāv savu
iedzīvotāju intereses.
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E.Grigorjeva paskaidro, ka runājusi ar Valsts policijas darbiniekiem un viņi apliecināja, ka
problēmu ar Joker spēļu zāli nav.
U.Kolužs atbalsta publiskās apspriešanas rīkošanu, lai iedzīvotāji varētu izteikt savu viedokli.
Pēc deputātu viedokļu noklausīšanās, domes priekšsēdētājs aicina balsot par sagatavoto
lēmuma projektu.
Bauskas novada dome, ar 8 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks,
U.Kolužs, J.Landorfs, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (M.Ruža), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par atļaujas izsniegšanas SIA “JOKER LTD” totalizatora un derību likmju
pieņemšanas vietas atvēršanai publiskās apspriešanas rīkošanu”.
SĒDI BEIDZ 2015.gada 7.jūlijā plkst.14.30.
Pielikumā:
1. Bauskas novada domes lēmumi uz 2 lp.
2. Bauskas novada domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka parakstītā Bauskas novada domes
ārkārtas sēdes darba kārtība uz 1 lp.
SĒDES VADĪTĀJS
Bauskā, 2015.gada 8.jūlijā

R.ĀBELNIEKS

SĒDES PROTOKOLĒTĀJA
Bauskā, 2015.gada 8.jūlijā

M.DĀBOLA
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