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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Bauskā
2017.gada 9.novembrī
SĒDE SASAUKTA 2017.gada 9.novembrī plkst.16.30
SĒDE ATKLĀTA 2017.gada 9.novembrī plkst.16.30
SĒDI VADA Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis ĀBELNIEKS
SĒDĒ PIEDALĀS 17 Bauskas novada domes deputāti
Karīna ANDREIKA
Andris ARCIMOVIČS
Raitis ĀBELNIEKS
Voldemārs ČAČS
Rudīte ČAKĀNE
Jānis DŪMIŅŠ
Alvis FELDMANIS
Arnolds JĀTNIEKS
Uldis KOLUŽS
Aivija KURSĪTE
Mārīte ĶIKURE
Inita NAGŅIBEDA
Aleksandrs NOVICKIS
Artūrs Toms PLEŠS
Gatis SKURBA
Valdis VEIPS
Raimonds ŽABOVS
SĒDĒ PIEDALĀS:
Vilnis AUZĀNS – laikraksta „Bauskas Dzīve” žurnālists
Māra BAUVARE – Izglītības nodaļas vadītāja
Raimonds BORKOVSKIS – datortīklu un datorsistēmu administrators
Valērijs GABRĀNS – SIA „Īslīces ūdens” valdes loceklis
Evita GRIGORJEVA – juriste
Juris KRAVALIS – SIA „Abora” valdes loceklis
Andris RĀCENIS – Iepirkumu nodaļas vadītājs
Jānis RIKTERS – būvuzraugs
Ilona SPURĶE – Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja
Ieva ŠOMINA – Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Mārtiņš VILCIŅŠ – Saimnieciskās nodaļas vadītājs
SĒDI PROTOKOLĒ Kancelejas pašvaldības sekretāre Mārīte DĀBOLA.
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SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Par grozījumu Bauskas novada domes 2017.gada 28.septembra lēmumā “Par projekta
“Būvdarbi “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Īslīces pagasta Bērzkalnu un Rītausmas
ciemos” 5.3.1. Īslīces ūdenssaimniecības attīstības II kārta” īstenošanu”.
2. Par vispārējās izglītības iestādes “Uzvaras vidusskola” direktora pienākumu izpildītāja
iecelšanu.
3. Par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu rezidentam T.Ķ.
4. Par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu rezidentei A.B.
5. Par papildu finansējumu investīciju projekta “Bauskas novada pašvaldības profesionālās
ievirzes izglītības iestādes “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”
infrastruktūras objekta- peldbaseina būvniecība” pabeigšanai.
Sēdi ieraksta audioformātā.

1.p.
Par grozījumu Bauskas novada domes 2017.gada 28.septembra lēmumā „Par
projekta „Būvdarbi „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Īslīces pagasta
Bērzkalnu un Rītausmas ciemos” 5.3.1. Īslīces ūdenssaimniecības attīstības II
kārta” īstenošanu”.
(V.Gabrāns, V.Čačs, V.Veips, A.Novickis, G.Skurba)
Ziņo: V.Gabrāns.
Sagatavots lēmuma projekts par grozījumu 2017.gada 28.septembra lēmumā, papildinot
to ar pielikumu par pieslēgumu nostiprinājuma plānu projektā plānoto pieslēgumu centralizētajai
kanalizācijas sistēmai izveidi. Grozījumi veicami, ievērojot Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras ieteikumus.
Uz deputātu jautājumiem, kā panāks to, lai šo pakalpojumu iedzīvotāji izmantotu,
V.Gabrāns paskaidro, ka lielākā daļa iedzīvotāju to darīs labprātīgi, bet daļa būs jāpārliecina, ar
cilvēkiem jārunā.
Bauskas novada dome, ar 16 balsīm „par” (K.Andreika, A.Arcimovičs, R.Ābelnieks, V.Čačs,
R.Čakāne, J.Dūmiņš, A.Feldmanis, A.Jātnieks, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda,
A.Novickis, A.T.Plešs, V.Veips, R.Žabovs), „pret” 1 (G.Skurba), „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par grozījumu Bauskas novada domes 2017.gada 28.septembra lēmumā „Par
projekta „Būvdarbi „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Īslīces pagasta Bērzkalnu un Rītausmas
ciemos” 5.3.1. Īslīces ūdenssaimniecības attīstības II kārta” īstenošanu”” saskaņā ar iesniegto
lēmuma projektu.

2.p.
Par vispārējās izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola” direktora pienākumu
izpildītāja iecelšanu.
(M.Bauvare)
Ziņo: M.Bauvare.
Sakarā ar Elitas Borkovskas ilgstošu darbnespēju lūdz iecelt par Uzvaras vidusskolas
direktora pienākumu izpildītāju Elitu Rūtiņu, kā arī noteikt atalgojumu.
Jautājumu nav.
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Bauskas novada dome, ar 17 balsīm „par” (K.Andreika, A.Arcimovičs, R.Ābelnieks, V.Čačs,
R.Čakāne, J.Dūmiņš, A.Feldmanis, A.Jātnieks, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda,
A.Novickis, A.T.Plešs, G.Skurba, V.Veips, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par vispārējās izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola” direktora pienākumu
izpildītāja iecelšanu” saskaņā ar iesniegto lēmuma projektu.

3.p.
Par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu rezidentam T.Ķ.
(E.Grigorjeva, V.Čačs, M.Ķikure)
Ziņo: E.Grigorjeva.
Komisija izvērtējusi rezidenta T.Ķ. iesniegumu par pašvaldības stipendijas piešķiršanu
profesionālās rezidentūras studiju specialitātē un sagatavojusi lēmuma projektu. Atbilstoši domes
saistošajiem noteikumiem stipendiju piešķir valstī noteiktās minimālās mēneša algas apmērā,
sākot ar 2017.gada 1.septembri. Lūdz pieņemt lēmumu.
Bauskas novada dome, ar 17 balsīm „par” (K.Andreika, A.Arcimovičs, R.Ābelnieks, V.Čačs,
R.Čakāne, J.Dūmiņš, A.Feldmanis, A.Jātnieks, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda,
A.Novickis, A.T.Plešs, G.Skurba, V.Veips, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu rezidentam T.Ķ.”
saskaņā ar iesniegto lēmuma projektu.

4.p.
Par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu rezidentei A.B.
(E.Grigorjeva)
Ziņo: E.Grigorjeva.
Komisija izvērtējusi rezidentes A.B. iesniegumu par pašvaldības stipendijas piešķiršanu
profesionālās rezidentūras studiju specialitātē un sagatavojusi lēmuma projektu. Lūdz deputātus
pieņemt lēmumu.
Jautājumu nav.
Bauskas novada dome, ar 17 balsīm „par” (K.Andreika, A.Arcimovičs, R.Ābelnieks, V.Čačs,
R.Čakāne, J.Dūmiņš, A.Feldmanis, A.Jātnieks, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, I.Nagņibeda,
A.Novickis, A.T.Plešs, G.Skurba, V.Veips, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu rezidentei A.B.”
saskaņā ar iesniegto lēmuma projektu.

5.p.
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Par papildu finansējumu investīciju projekta „Bauskas novada pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skola” infrastruktūras objekta – peldbaseina būvniecība” pabeigšanai.
(M.Vilciņs, A.Feldmanis, B.Grantiņa, I.Nagņibeda, A.Novickis, R.Ābelnieks, G.Skurba,
U.Kolužs, M.Ķikure, A.Jātnieks, V.Čačs, J.Kravalis, I.Spurķe, A.T.Plešs, K.Andreika)
Ziņo: M.Vilciņš.
Lai pabeigtu infrastruktūras objekta – peldbaseina – būvniecību, nepieciešams papildu
finansējums 125 203 eiro apmērā. Būvniecības gaitā konstatētas kļūdas projekta
būvkonstrukcijas sadaļā. Izvērtējot projektu un konsultējoties ar Latvijas baseinu uzturētājiem,
secināts, ka nepilnības būtu lietderīgi novērst būvniecības laikā. Lai nodrošinātu akreditēto
izglītības programmu peldēšanā realizēšanu, mazinātu traumatismu, mainīts baseina dziļums.
Precizēti arī apjomi inženierkomunikācijās. Ēkas kvalitātes un ilgmūžības uzlabošanai veiktas
papildu izmaiņas. Pārskatot līgumu, sastādīta ieslēgto un izslēgto darbu tāme. Būvdarbu
pabeigšanai nepieciešams papildu finansējums 106 932 eiro, kā arī līguma termiņš pagarināms
līdz 84 nedēļām. Izvērtējot būvuzrauga papildu pakalpojumus, kas neietilpst noslēgtā līguma
priekšmeta apjomā, nepieciešams papildu finansējums 18 271 eiro, kā arī pagarināt līguma
termiņu līdz 84 nedēļām. Tātad kopējais papildu finansējums projekta pabeigšanai nepieciešams
125 203 eiro. M.Vilciņš nolasa Būvniecības kontroles biroja atzinumu. Birojs regulāri pārbauda,
norāda uz kļūdām, tās tiek labotas.
I.Nagņibeda piekrīt, ka būvniecības process tiek kontrolēts. Sabiedrība šo būvi gaida.
Projekts sākumā nebija kvalitatīvs, tāpēc darbi negāja raiti. Tagad normas ievērotas, baseins ir
jāpabeidz. Atbalsta sagatavoto lēmuma projektu.
A.Novickim iebildumi, ka lēmuma projektam nav pievienotas tāmes, pamatojumi, neesot
redzējis nevienu ekspertu atzinumu. Viņaprāt būvnieks būvē ielicis sev izdevīgus materiālus.
Paziņo, ka esot nodevis attiecīgām iestādēm izpētīšanai bijušā darbinieka – projektu vadītāja
ziņojumu, ko administrācija slēpusi, kā arī izlases veidā to nosūtījis atsevišķiem deputātiem.
Jāveic audits ekonomiskajām izmaksām, jākontrolē ieguldītā nauda.
R.Ābelnieks aizrāda, ka sūtīt informāciju tikai dažiem deputātiem nav laba politiskā
prakse.
M.Vilciņš paskaidro, ka tāmes ir līguma, ne budžeta. Viss ir izvērtēts, lai nebūtu
sadārdzinājuma. Būvnieki strādā ar zaudējumiem, inflācija nav pārskatīta. Bijušais projekta
vadītājs bija pieļāvis būtiskas kļūdas, tāpēc pārtrauca darba attiecības. Uzsver, ka galvenais
uzdevums ir – ēku pabeigt.
G.Skurba paziņo, ka balsos pret sagatavoto lēmuma projektu, jo neesot bijis laika
iepazīties ar dokumentiem.
SIA „Abora” valdes loceklis J.Kravalis paskaidro, ka, uzsākot darbus, konstatēts, ka
projekts nekvalitatīvs, jo projektā nebija tā, kā dabā. Būvdarbi bija jāaptur vai jāpārprojektē
autoruzraudzības kārtībā.
B.Grantiņa aicina visus deputātus strādāt komandā. Arī citās pašvaldībās, būvējot līdzīgas
ēkas, bijis nepieciešams papildu finansējums to nodošanai ekspluatācijā. Šis ir izglītības iestādes
projekts, ko izmantos visu izglītības iestāžu izglītojamie, bet vakaros to varēs izmantot
pieaugušie. Iecerētie 4 celiņi baseinā piemēroti mācību darbam.
U.Kolužs aicina atbalstīt lēmuma projektu, jo ir ļoti daudz darba ieguldīts, lai šo ēku
uzceltu. Cilvēki gaida baseina nodošanu. Visiem kopā jādara, lai objektu nodotu, nevis kavētu.
Ēka nav kāda deputāta objekts, bet nepieciešama cilvēkiem.
M.Ķikure arī piekrīt, ka liels darbs izdarīts. No pieredzes zina, ka nevienu objektu nevar
uzcelt bez papildu izmaksām, jo celtniecības laikā redzams, kādi uzlabojumi veicami.
Būvniecības kontroles birojs atzinumu ir devis.
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R.Čakāne daļēji piekrīt A.Novicka teiktajam bet saprot, ka ēka jānodod, tāpēc atbalstīs
lēmuma projektu.
V.Čačs aizrāda deputātam A.Novickim par nepieklājīgu izturēšanos, aizvainojošajiem
izteicieniem.
Uz deputātu jautājumu par finansējuma avotiem būves pabeigšanai paskaidro
Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja I.Spurķe.
R.Ābelnieks pārtrauc diskusijas un aicina deputātus lemt atbildīgi.
Bauskas novada dome, ar 13 balsīm „par” (A.Arcimovičs, R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne,
J.Dūmiņš, A.Feldmanis, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, I.Nagņibeda, A.T.Plešs, V.Veips,
R.Žabovs), „pret” 3 (A.Kursīte, A.Novickis, G.Skurba), „atturas” 1 (K.Andreika), nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par papildu finansējumu investīciju projekta „Bauskas novada pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”
infrastruktūras objekta- peldbaseina būvniecība” pabeigšanai” saskaņā ar iesniegto lēmuma
projektu.
SĒDI BEIDZ 2017.gada 9.novembrī plkst.17.40.
Pielikumā:
1. Bauskas novada domes lēmumi uz 7 lp.
2. Bauskas novada domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka parakstītā Bauskas novada domes
sēdes darba kārtība uz 1 lp.
SĒDES VADĪTĀJS
Bauskā, 2017.gada 13.novembrī

R.Ābelnieks

SĒDES PROTOKOLĒTĀJA
Bauskā, 2017.gada 13.novembrī

M.Dābola
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