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prot.Nr.23, 1.p.

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta nolikuma Nr.2 „Par Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumiem” 29. un 35.punktu un Bauskas novada pašvaldības
Apbalvojumu piešķiršanas padomes 2016.gada 19.oktobra atzinumu, Bauskas novada dome
nolemj:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumus:
1. Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotājai Antai Rudzītei (personas kods xxxx) par jaunatnes
patriotiskajai audzināšanai veltītu mūžu un sabiedriskajām aktivitātēm piešķirt Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums”. Pieteikuma iesniedzēja – Bauskas
Valsts ģimnāzija.
2. Īslīces vidusskolas skolotājai Anitai Griķītei (personas kods xxxx) par ilggadēju
profesionālu, apzinīgu un atbildīgu pedagoģisko darbu un sakarā ar nozīmīgu dzīves
jubileju piešķirt pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts”. Pieteikuma iesniedzēja –
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Īslīces vidusskola”.
3. Īslīces pagasta Rītausmu bibliotēkas vadītājai Ainai Pikai (personas kods xxxx) par
nopelniem un ilggadēju ieguldījumu kultūras un bibliotēku jomas attīstībā piešķirt Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts”. Pieteikuma iesniedzēja – Bauskas novada
pašvaldības iestāde „Bauskas Centrālā bibliotēka”.
4. SIA „Bauskas alus” valdes priekšsēdētājam Vladimiram Barskovam (personas kods
xxxx) par ilggadēju un profesionālu ieguldījumu uzņēmuma SIA „Bauskas alus” izaugsmē,
Bauskas vārda popularizēšanu Latvijā un pasaulē, par atbalstu Bauskas novada kultūras un
sporta aktivitātēm un sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju piešķirt pašvaldības apbalvojumu”
Goda raksts”. Pieteikuma iesniedzējs – Bauskas Kultūras centrs.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā „Par
darba grupas izveidi Latvijas valsts simtgades svētku norises Bauskas novadā
programmas izstrādei”
2016.gada 28.janvāra domes sēdē tika pieņemts lēmums par darba grupas izveidi Latvijas
valsts simtgades svētku norises Bauskas novadā programmas izstrādei. Izveidotās darba grupas,
kuras sastāvā bija 19 locekļi, galvenie uzdevumi bija līdz 2016.gada 31.oktobrim izstrādāt Latvijas
valsts simtgades svētku norises Bauskas novadā programmu, tajā ietverot paredzamo aktivitāšu
aprakstu, norises vietu, laiku, plānotās izmaksas, kā arī nosakot organizācijā iesaistīto iestāžu un
institūciju atbildību.
Sakarā ar to, ka vairākas darba grupas sastāvā iekļautās personas ir izbeigušas darba
attiecības ar Bauskas novada pašvaldību, kā arī sakarā ar 2016.gada 30.jūnija domes sēdes lēmumu
„Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
nolikumā”, nepieciešams veikt izmaiņas darba grupas sastāvā. Minēto izmaiņu dēļ nepieciešams
arī pagarināt galvenā uzdevuma – līdz 2016.gada 31.oktobrim izstrādāt Latvijas valsts simtgades
svētku norises Bauskas novadā programmu, tajā ietverot paredzamo aktivitāšu aprakstu, norises
vietu, laiku, plānotās izmaksas, kā arī nosakot organizācijā iesaistīto iestāžu un institūciju atbildību
– izpildes termiņu, to nosakot līdz 2017.gada 31.janvārim.
Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.32 „Bauskas
novada pašvaldības nolikums” 17.punkts noteic, ka dome var lemt par komisiju un darba grupu
izveidošanu atsevišķu pašvaldības uzdevumu veikšanai. Šādas komisijas un darba grupas tiek
izveidotas noteiktu uzdevumu veikšanai uz noteiktu laiku, bet ne ilgāku par vienu kalendāra gadu.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Bauskas novada domes 2013.gada
28.novembra saistošo noteikumu Nr.32 „Bauskas novada pašvaldības nolikums” 17.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā „Par darba grupas izveidi Latvijas
valsts simtgades svētku norises Bauskas novadā programmas izstrādei” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt lēmuma 1.punktā:
1.1.1. vārdus „Renārs Manuilovs – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Bērnu un
jauniešu centrs” jaunatnes lietu speciālists” ar vārdiem „Benita Svareniece Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” direktore”;
1.1.2. vārdus „Aija Spriņķe – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja” ar vārdiem „Ieva Šomina –
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja”;
1.1.3. vārdus „Ilva Vansoviča – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs”
direktore” ar vārdiem „Jānis Dūmiņš – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras
centrs” direktors”;
1.2. aizstāt 2.punktā skaitli un vārdu „31.oktobrim” ar skaitli un vārdu „2017.gada 31.janvārim”.

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.novembrī.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par darba grupas izveidi Latvijas valsts simtgades svētku norises Bauskas
novadā programmas izstrādei (Grozījumi 27.10.2016.)
Tuvojas Latvijas valsts simtgade, kuru svinēs 2018.gadā. Latvijas valsts simtgades
nodrošināšana kopš 2014.gada beigām nodota Kultūras ministrijas (turpmāk – KM) pārziņā. Lai
izstrādātu simtgades programmas mērķus, pamatprincipus, programmu un komunikācijas
vadlīnijas un domu apmaiņā iesaistītu plašu sabiedrību, KM ir izveidojusi simtgades svinību
struktūru un organizāciju. Valsts svētku programmu paredzēts īstenot piecos gados no 2017. līdz
2021.gadam, lai pilnvērtīgi un sistemātiski atcerētos visus vēsturiskos notikumus un cilvēkus, kas
veidojuši Latvijas valsti.
Par simtgades atzīmēšanas virsmērķi noteikta Latvijas sabiedrības valstsgribas un
valstiskās piederības sajūtas stiprināšana, pašorganizējošu procesu rosināšana un dažādu līmeņu
sadarbības veicināšana. Programma tiek veidota, balstoties uz šādiem mērķiem:
• godināt valsts dibinātājus un pieminēt notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts izveidi;
• apliecināt Latvijas kā eiropeiskas valsts vērtības;
• cildināt Latvijas dabas skaistumu un kultūras daudzveidību;
• daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību un sasniegumus;
• spēcināt Latvijas kā 21.gadsimta nacionālas valsts identitāti;
• izkopt sabiedrībā atbildības ētiku par sevi, savu ģimeni, valsti.
Simtgades svētku radošā padome ir izstrādājusi programmas ietvaru – piecus galvenos
virzienus:
1) Latvijas ciltstēvi un ciltsmātes jeb vēsturiskie notikumi un cilvēki, kas veidojuši Latvijas valsti,
devuši ieguldījumu mūsu kultūrā, tautsaimniecībā, izglītībā un citās jomās,
2) Latvijas valstiskuma attīstības ceļi – septiņi simboliski ceļi, kas gan vēsturiski, gan simboliski
runā par Latvijas veidošanos,
3) Latvijas rotāšana un dāvanu gatavošana jeb teritorijas sakopšana, savas dzīves/darba telpas
sagatavošana simtgadei, dāvanu radīšana Latvijai,
4) Latvijas dzimšanas diena un dāvanu pasniegšana jeb lielu projektu īstenošana,
5) Latvijas draugi un kaimiņi jeb sadarbības ar citām valstīm, kas atzīmē simtgadi (Igaunija,
Lietuva, Polija, Somija) attīstīšana.
Bauskas novada pašvaldībai ar savām svētku aktivitātēm jāiekļaujas kopējā valstiskās
Latvijas simtgades programmas īstenošanā, izveidojot novada pašvaldības iedzīvotāju
vajadzībām, pieejamiem resursiem, novada pašvaldības noteiktām prioritātēm un attīstības
mērķiem atbilstošāko svētku programmu. Latvijas valsts simtgades programmas sekmīgu izstrādi
novadā nodrošinātu daudzu pašvaldības jomu (kultūra, izglītība, saimnieciskā darbība, attīstība un
plānošana u.c.) speciālistu, kā arī nevalstisko organizāciju un uzņēmējdarbības pārstāvju iesaiste,
kuru veiksmīgu sadarbību un komunikāciju, pārnozaru koordināciju sekmētu to darbība vienotā
darba grupas sastāvā.
Bauskas novada 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.3 „Bauskas novada
pašvaldības nolikums” 17.punkts noteic, ka dome var lemt par komisiju un darba grupu

izveidošanu atsevišķu pašvaldības uzdevumu veikšanai. Šādas komisijas un darba grupas tiek
izveidotas noteiktu uzdevumu veikšanai uz noteiktu laiku, bet ne ilgāku par vienu kalendāra gadu.
Pamatojoties uz Bauskas novada 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.3
„Bauskas novada pašvaldības nolikums” 17.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izveidot darba grupu Latvijas valsts simtgades svētku norises Bauskas novadā programmas
izstrādei šādā sastāvā:
Darba grupas vadītājs:
Raitis Ābelnieks – Bauskas novada domes priekšsēdētājs;
Darba grupas locekļi:
Māra Bauvare – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības
nodaļas vadītāja;
Jānis Dūmiņš – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs: direktors
Solvita Jirgensone – Bauskas novada domes deputāte;
Jānis Kalinka – Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors;
Indra Liepa – biedrības „Bauskas vecpilsēta” pārstāve;
Inita Nagņibeda – Bauskas novada domes deputāte, Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas
priekšsēdētāja;
Indulis Pētersons – uzņēmēju kluba „Bauska 97” vadītājs;
Līga Rimševica – sporta centra „Mēmele” direktore;
Ineta Ruhocka – Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietniece;
Māris Skanis – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pils muzejs” direktors;
Egija Stapkēviča – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja;
Benita Svareniece – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”
direktore
Dmitrijs Ščegoļevs – multimediju aģentūras SIA „PARUS Studio” direktors;
Ieva Šomina – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja
Baiba Šulce – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas muzejs” direktore;
Baiba Tormane – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” direktore;
Inese Turkupole-Zilpure – Bauskas Tūrisma informācijas centra vadītāja;
Mārtiņš Vilciņš – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskās nodaļas vadītājs.
2. Noteikt darba grupai šādu uzdevumu: līdz 2017.gada 31.janvārim izstrādāt Latvijas valsts
simtgades svētku norises Bauskas novadā programmu, tajā ietverot paredzamo aktivitāšu aprakstu,
norises vietu, laiku, plānotās izmaksas, kā arī nosakot organizācijā iesaistīto iestāžu un institūciju
atbildību.
3. Noteikt šādus darba grupas darbības pamatprincipus:
3.1. darba grupas sēdes darba grupas vadītājs sasauc pēc vajadzības;
3.2. darba grupas sēde var notikt, ja tajā piedalās vismaz puse no darba grupas locekļiem;
3.3. darba grupas sēdes tiek protokolētas un to nodrošina iestādes „Bauskas novada administrācija”
Kancelejas lietvedis;
3.4. darba grupas vadītājs lēmuma 2.punktā minētā uzdevuma izpildei var pieaicināt citus
speciālistus un ekspertus.
4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.februārī.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

(paraksts)
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Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu Nr.15 „Par 2012. gada
26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojums
2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” apstiprināšanu
Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas
Rail Baltica būvniecībai ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums, par kuru Vides pārraudzības valsts
birojs 2016.gada 3.maijā ir sniedzis atzinumu Nr.5.
2016.gada 24.augustā Ministru kabinets izdevis rīkojumu Nr.467 „Par Eiropas standarta
platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās
darbības akceptu”.
Ar Bauskas novada 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada
teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” apstiprināto Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.2.sadaļa nosaka
Turpmākās izpētes teritorijas, kur 374.2.apakšpunkts nosaka, ka „līdz izpētes projektu pilnīgai
pabeigšanai un lēmumu pieņemšanai atļauts turpināt tikai pašreizējo zemes izmantošanas veidu,
nav atļauta jauna jebkāda veida pastāvīga apbūve, zemes lietošanas veidu maiņa vai transformācija
un zemes vienību sadalīšana”.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
1.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta pirmo
daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 93.punktu un Ministru kabineta 2016.gada
24.augusta rīkojumu Nr.467 „Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa
infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu”, Bauskas novada
dome nolemj:
apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 „Par Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošo
noteikumu Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojums 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā”.
Pielikumā: 27.10.2016.saistošie noteikumi Nr.15 uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Nr.15
(protokols Nr.23, 3.punkts)

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr.15 „Par 2012.gada 26.aprīļa
saistošo noteikumu Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojums 2012.-2023.
gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.pantu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 25.pantu

1. Svītrot norādē uz saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatu skaitļus un vārdus
„MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.
2. Atzīt par spēku zaudējušiem Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu
Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojums 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”:
2.1. 6.2.apakšnodaļu „Turpmākās izpētes teritorija” (373., 374., 375.punkti).
2.2. Grafiskajā daļā attēloto Rail Baltic plānoto trasi/izpētes teritoriju.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par papildu finansējuma piešķiršanu iestādei
„Bauskas novada Sociālais dienests”
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests” 2015.gada
12.novembrī noslēdza līgumu Nr.BNA 2015/028 „Higiēnas centra būvniecība Bauskā”.
Nodošanas termiņš atbilstoši līguma nosacījumiem paredzēts 2017.gada janvārī, bet faktiski
Higiēnas centra būvniecību plānots pabeigt 2016.gada novembrī.
Lai Bauskas novada pašvaldības iedzīvotāji varētu saņemt Higiēnas centra pakalpojumus,
nepieciešams aprīkot telpas. Iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests” veica izpēti elektronisko
iepirkumu sistēmā un aprēķināja, lai aprīkotu Higiēnas centra telpas, nepieciešams papildu
finansējums 5270 euro, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 7.punktu, 42.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldības budžetiem” 30.pantu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Piešķirt iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests” Higiēnas centra telpu aprīkojumam
5270 euro, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis, no Bauskas novada pašvaldības 2016.gada
budžeta rezerves fonda līdzekļiem.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
līdzekļu piešķīrumu iestādei „Bauskas novada Sociālais dienests” iekļaut kārtējos budžeta
grozījumos.
3. Atļaut iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” vadītājai Ivetai Kubliņai slēgt līgumu
par Higiēnas centra telpu aprīkojuma iegādi par summu 5270 euro, t.sk. pievienotās
vērtības nodoklis.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā
„Par atlīdzības noteikšanu Bauskas novada amatierkolektīvu vadītājiem”
Bauskas Kultūras centrā 2016.gada 5.oktobrī saņemts Ingas Krolles pieteikums par
jaundibinātās gleznošanas studijas „Meistars Gothards” kolektīva veidošanu Bauskas Kultūras
centrā. Izvērtējot pieteikumu, konstatēts, ka tas atbilst Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa
noteikumiem Nr.10 „Bauskas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu
finansēšanas kārtība” un var pretendēt uz pašvaldības finansējumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un Bauskas
novada domes 2012.gada 26.aprīļa noteikumu Nr.10 „Bauskas novada amatiermākslas kolektīvu
vadītāju un speciālistu finansēšanas kārtību” 8.1.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā „Par atlīdzības noteikšanu
Bauskas novada amatierkolektīvu vadītājiem” šādus grozījumus:
1.1.papildināt 1.punktu ar 1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.5. Bauskas Kultūras centra gleznošanas studijas „Meistars Gothards” vadītājam mēnesī
192 euro (2 mēneši 2016.gadā – novembris, decembris);
1.2.
papildināt lēmuma pielikumu „Bauskas novada amatierkolektīvu vadītāju un
speciālistu atlīdzība 2016.gadā” ar 80.punktu šādā redakcijā:
80.

Gleznošanas studijas „Meistars Gothards” vadītājs
Bauskas Kultūras centrā

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.novembrī.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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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 LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 22.decembrī

prot.Nr.25, 38.p.

Par atlīdzības noteikšanu Bauskas novada
amatierkolektīvu vadītājiem (Grozījumi 27.10.2016.)
Bauskas Kultūras centrā saņemtas amatierkolektīvu vadītāju kolektīvu darbības atskaites
par 2015.gadu un pieteikumi par finansējuma piešķiršanu amatierkolektīviem.
Ievērojot amatierkolektīvu izvērtēšanas rezultātus un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa
noteikumu Nr.10 „Bauskas novada amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu finansēšanas kārtība”
23.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt atlīdzību jaundibinātajiem amatierkolektīviem:
1.1.
Gailīšu pagastā skolēnu teātra pulciņa vadītājam mēnesī 64 euro (līguma darbības
laiks 9 mēneši);
1.2. Bauskas Kultūras centrā tautas deju ansambļa „Jandāls” studijas vadītājam mēnesī
250 euro (līguma darbības laiks 9 mēneši); tautas deju ansambļa „Jandāls” studijas
koncertmeistaram mēnesī 166 euro (līguma darbības laiks 9 mēneši); tautas deju
ansambļa „Jandāls” studijas repetitoram mēnesī 166 euro (līguma darbības laiks 9
mēneši), eksotisko deju kolektīva „Jasmīna” vadītājam mēnesī 64 euro (līguma darbības
laiks 9 mēneši);
1.3. Mežotnes pagastā vidējās paaudzes deju kolektīva „Ducis” koncertmeistaram
mēnesī 166 euro (līguma darbības laiks 10 mēneši), līnijdeju kolektīva vadītājam mēnesī
64 euro (līguma darbības laiks 9 mēneši), seno amatu darbnīcas vadītājam mēnesī 64 euro
(līguma darbības laiks 9 mēneši);
1.4. Īslīces pagastā jauniešu deju kolektīva vadītājam mēnesī 192 euro (4 mēneši
2016.gadā – septembris, oktobris, novembris, decembris), jauniešu deju kolektīva
koncertmeistaram mēnesī 166 euro (4 mēneši 2016.gadā);
1.5. Bauskas Kultūras centra gleznošanas studijas „Meistars Gothards” vadītājam
mēnesī 192 euro (2 mēneši 2016.gadā – novembris, decembris).
2. Noteikt atlīdzību Bauskas novada amatierkolektīvu vadītājiem un speciālistiem saskaņā ar
pielikumu „Bauskas novada amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu atlīdzība 2016.gadā”.
3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
Pielikumā: „Bauskas novada amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu atlīdzība 2016.gadā”
uz 4 lp.
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

R.Ābelnieks

Pielikums
Bauskas
novada
domes
22.12.2015. lēmumam „Par atlīdzības
noteikšanu Bauskas novada amatierkolektīvu
vadītājiem”
Bauskas novada amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu atlīdzība 2016.gadā
(grozījumi 27.10.2016.)
Nr.p.
Kolektīvs, amats
k.
1. Vidējās paaudzes deju kolektīva „Mēmele” vadītājs
Bauskas Kultūras centrā
2. Vidējās paaudzes deju kolektīva „Mēmele”
koncertmeistars Bauskas Kultūras centrā
3. Tautas deju ansambļa „Jandāls” vadītājs Bauskas
Kultūras entrā
4. Tautas deju ansambļa „Jandāls” repetitors Bauskas
Kultūras centrā
5. Tautas deju ansambļa „Jandāls” koncertmeistars
Bauskas Kultūras centrā
6. Vidējās paaudzes deju kolektīva „Biguļi” vadītājs
Bauskas Kultūras centrā
7. Vidējās paaudzes deju kolektīva „Biguļi”
koncertmeistars Bauskas Kultūras centrā
8. Fotostudijas „Bauska” vadītājs Bauskas Kultūras
centrā
9. Tautas teātra režisors Bauskas Kultūras centrā
10. Folkloras kopas „Trejupe” vadītājs Bauskas Kultūras
centrā
11. Folkloras kopas „Trejupe” koncertmeistars Bauskas
Kultūras centrā
12. Pūtēju orķestra „Bauska” diriģents Bauskas Kultūras
centrā
13. Pūtēju orķestra „Bauska” koncertmeistars Bauskas
Kultūras centrā
14. Jauktā kora „Dzīle” diriģents Bauskas Kultūras
centrā
15. Jauktā kora „Dzīle” kormeistars Bauskas Kultūras
centrā
16. Seniora kora „Sarma” diriģents Bauskas Kultūras
centrā
17. Senioru deju kolektīva „Vēlreiz” vadītājs Bauskas
Kultūras centrā
18. Jauktā kora „Mežotne” diriģents
19. Jauktā kora „Mežotne” kormeistars
20. Vokālā ansambļa „Eliksīrs” vadītājs Bauskas
Kultūras centrā
21. Jauktā kora „Grenctāle ” diriģents Brunavas pagastā
22. Jauktā kora „Grenctāle ” kormeistars Brunavas
pagastā

Atlīdzība
EUR
310

Darbības
mēneši
11

166

11

300

11

166

11

166

11

280

11

166

11

262

11

256
266

11
11

166

11

239

10

166

10

236

10

166

10

243

10

135

10

280
166
186

10
10
10

243
166

11
11

23. Bērnu vokālā ansambļa „Tirli Bums” vadītājs
Brunavas pagastā
24. Deju kolektīva „Rota” vadītājs Brunavas pagastā
25. Folkloras kopas „Laukam pāri” vadītājs Ceraukstes
pagastā
26. Bērnu ansambļa vokālais vadītājs Ceraukstes
pagastā
27. Senioru ansambļa deju vadītājs Ceraukstes pagastā
28. Jauktā kora „Mēmele” diriģents Codes pagastā
29. Jauktā kora „Mēmele” kormeistars Codes pagastā
30. Folkloras kopas „Dreņģeri” vadītājs Codes pagastā
31. Jauniešu deju kolektīva „Code” vadītājs Codes
pagastā
32. Jauniešu deju kolektīva „Code” koncertmeistars
Codes pagastā
33. Vokālā ansambļa „Mežrozītes” vadītājs Codes
pagastā
34. Amatierteātra „Spēlētprieks” režisors Codes pagastā
35. Jauktā kora „Kamarde” diriģents Gailīšu pag.
36. Jauktā kora „Kamarde” kormeistars Gailīšu pag.
37. Līnijdeju vadītājs Gailīšu pagastā
38. Bērnu vokāla ansambļa „Varavīksne” vadītājs
Gailīšu pagastā
39. Uzvaras amatierteātra režisors Gailīšu pagastā
40. Vokālā ansambļa „Mēs” vadītājs Mežotnes pagastā
41. Amatierteātra režisors Mežotnes pagastā
42. Aušanas pulciņa „Vēverīši” vadītājs Mežotnes
pagastā
43. Folkloras kopas „Vecsaule” vadītājs Vecsaules
pagastā
44. Sieviešu kora „Skalve” diriģents Vecsaules pagastā
45. Amatierteātra režisors Vecsaules pagasta Jaunsaules
ciemā
46. Vokālā ansambļa „Uguntiņas” vadītājs Vecsaules
pagastā
47. Amatierteātra vadītājs Vecsaules pagastā
48. Jaunsaules līnijdeju kolektīva vadītājs Vecsaules
pagastā
49. Sieviešu kora „Skalve” kormeistars Vecsaules
pagastā
50. Jauktā kora „Četri vēji” diriģents Īslīces pagastā
51. Jauktā kora „Četri vēji” kormeistars Īslīces pagastā
52. Vidējās paaudzes deju kolektīva „Līdums” vadītājs
Īslīces pagastā
53. Vidējās paaudzes deju kolektīva „Līdums”
koncertmeistars Īslīces pagastā
54. Amatierteātra „ Dadži” režisors Īslīces pagastā
55. Ansambļa „Sapnītis” vadītājs Īslīces pagastā
56. Keramikas pulciņa vadītājs Īslīces pagastā
2

135

8

64
276

11
11

149

10

135
266
166
276
236

11
11
11
11
11

166

11

135

11

273
236
166
64
156

11
10
10
9
9

202
186
64
64

11
10
10
8

276

11

263
266

11
11

235

11

256
64

11
10

166

11

300
166
320

11
11
11

166

11

276
156
64

11
11
9

Vizuālās mākslas pulciņa vadītājs Īslīces pagastā
Floristikas pulciņa vadītājs Īslīces pagastā
Rokdarbu pulciņa vadītājs Īslīces pagastā
Bērnu deju kolektīva vadītājs Īslīces pagastā
Vidējās paaudzes deju kolektīva „Dzirnavnieki”
vadītājs Ceraukstes pagastā
Vidējās paaudzes deju kolektīva „Dzirnavnieki”
koncertmeistars Ceraukstes pagastā
Vidējās paaudzes deju kolektīva „Ducis” vadītājs
Mežotnes pagastā
Senioru deju kolektīva „Biguļi” vadītājs Bauskas
Kultūras centrā
Senioru deju kolektīva „Biguļi” koncertmeistars
Bauskas Kultūras centrā
Eksotisko deju kolektīva „Nazira” vadītājs Gailīšu
pagastā
Fotokluba „Perspektīva” vadītājs Gailīšu pagastā

64
64
64
135
263

9
9
9
10
11

166

11

236

10

280

11

166

11

64

9

64

9

68. Līnijdeju grupas „Hot boots” vadītājs Bauskas
Kultūras centrā
69. Rokdarbu pulciņa „Rota” vadītājs Vecsaules pagastā

64

10

64

9

70. Skolēnu teātra pulciņa vadītājs Gailīšu pagastā

64

9

71. Tautas deju ansambļa „Jandāls” studijas vadītājs
Bauskas Kultūras centrā
72. Tautas deju ansambļa „Jandāls” studijas
koncertmeistars
73. Tautas deju ansambļa „Jandāls” studijas repetitors

250

9

166

9

166

9

74. Vidējās paaudzes deju kolektīva „Ducis”
koncertmeistars Mežotnes pagastā
75. Līnijdeju kolektīva vadītājs Mežotnes pagastā

166

10

64

9

76. Seno amatu darbnīcas vadītājs Mežotnes pagastā

64

9

77. Jauniešu deju kolektīva vadītājs (4 mēneši 2016.gadā
- sept., okt., nov., dec.) Īslīces pagastā
78. Jauniešu deju kolektīva koncertmeistars (4 mēneši
2016.gadā - sept., okt., nov., dec.) Īslīces pagastā
79. Eksotisko deju kolektīva „Jasmīna” vadītājs Bauskas
Kultūras centrā
80. Gleznošanas studijas „Meistars Gothards” vadītājs
Bauskas Kultūras centrā

192

4

166

4

64

9

192

2

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

(paraksts)
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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 LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 27.oktobrī

prot.Nr.23, 6.p.

Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša atalgojuma noteikšanu
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi” 6. un 9.punktu un 2016.gada 25.augusta Bauskas novada domes noteikumu
Nr.3 „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Bauskas novada pašvaldības izglītības
iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu bērnu no 1,5 gada vecuma izglītošanā
nodarbināto pedagogu darba samaksai” 6. un 15.punktu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt no 2016.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.augustam Bauskas novada izglītības
iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes:
Izglītojamo
Izglītības iestāde
skaits
01.09.2016.
Bauskas Valsts ģimnāzija
336
Bauskas 2. vidusskola
589
Īslīces vidusskola
260
Uzvaras vidusskola
178
Bauskas pilsētas pamatskola
303
Bauskas sākumskola
416
Codes pamatskola
147
Griķu pamatskola
130
Mežgaļu pamatskola
87
Mežotnes pamatskola
90
Vecsaules pamatskola
129
Pamūšas speciālā internātpamatskola
103
Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte”
269
Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”
369

Algas likme
euro
1155
1675
1050
1000
1100
1280
950
950
841,50
728
950
1140
950
1000

2. Noteikt no 2016.gada 1.oktobra līdz 2017.gada 1.oktobrim interešu izglītības iestādes
vadītāja mēneša darba algas likmi:
Izglītības iestāde
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
Domes priekšsēdētājs

Izglītojamo
skaits
01.10.2016.
400
R.Ābelnieks

Algas likme
euro
1000

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 LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 27.oktobrī

prot.Nr.23, 7.p.

Par finansējumu Pamūšas ciema Gailīšu pagastā notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu būvprojekta izstrādei
Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta investīciju plānā ir paredzēti līdzekļi 2000
EUR notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (turpmāk – NAI) projektēšanai Pamūšas ciemā. Tirgus izpētē
no trīs pretendentiem SIA „Firma L4” informēja, ka piedāvājumu neiesniegs. Tika saņemti divi
piedāvājumi: SIA „Jura Voicehoviča projektēšanas birojs” (3012,90 EUR ar pievienotās vērtības
nodokli (turpmāk– PVN)) un SIA „INŽENIERPROJEKTI VIDEI” (3932,50 EUR ar PVN ).
Lētākais piedāvājums ir SIA „Jura Voicehoviča projektēšanas birojs”.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Gailīšu pagasta pārvalde” 3012,90 EUR
Pamūšas ciema NAI būvprojekta izstrādei no investīciju projektu īstenošanai
paredzētajiem budžeta līdzekļiem budžeta programmā „Pašvaldības finansējums
investīciju projektu īstenošanai”.
2.

Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” vadītājam
Aleksandram Gurkovskim slēgt līgumu Pamūšas ciema NAI būvprojekta izstrādei ar SIA
„Jura Voicehoviča projektēšanas birojs” par summu 3012,90 EUR ar PVN.

3. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
līdzekļu piešķīrumu iestādei „Gailīšu pagasta pārvalde” iekļaut kārtējos budžeta
grozījumos.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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 LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 27.oktobrī

prot.Nr.23, 8.p.

Par finansējumu ūdensvada un kanalizācijas tīklu topogrāfiskajai
uzmērīšanai Uzvaras ciemā Gailīšu pagastā
Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta investīciju plānā ir paredzēti līdzekļi 5000
EUR kanalizācijas tīklu izpētei, projektēšanai Uzvaras ciemā. Gailīšu pagasta ciemos, t.sk. Uzvarā
ūdensvadi un kanalizācijas sistēmas nav topogrāfiski uzmērītas (nav shēmu), izņemot ERAF
projektu ietvaros izbūvētos. Bez šādas shēmas (uzmērīšanas) nav speciālistu, kuri uzņemtos
prognozēt vai plānot risinājumus Uzvaras ciema kanalizācijas tīklu perspektīvai attīstībai, atdalot
tos no lietus kanalizācijas. Pamatojoties uz minēto, tiek veikta tīklu topogrāfiskā uzmērīšana.
Tirgus izpētē no trīs pretendentiem SIA „G-Bergs”, SIA „Latvijasmernieks.lv” un SIA „Metrum”
lētākais piedāvājums bija SIA „Metrum” (ūdensvada punkts 4,50 EUR kanalizācijas punkts 6
EUR), kas par kopējo plānoto apjomu (320 ūdensvada punkti un 120 kanalizācijas akas) veido
summu 2613,60 EUR ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Gailīšu pagasta pārvalde” 2613,60 EUR
ūdensvadu un kanalizācijas tīklu topogrāfiskajai uzmērīšanai Uzvaras ciemā no investīciju
projektu īstenošanai paredzētajiem budžeta līdzekļiem budžeta programmā „Pašvaldības
finansējums investīciju projektu īstenošanai”.
2.

Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” vadītājam
Aleksandram Gurkovskim slēgt līgumu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu topogrāfiskajai
uzmērīšanai Uzvaras ciemā ar SIA „Metrum” par summu 2613,60 EUR ar PVN.

3. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
līdzekļu piešķīrumu iestādei „Gailīšu pagasta pārvalde” iekļaut kārtējos budžeta
grozījumos.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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 LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 27.oktobrī

prot.Nr.23, 9.p.

Par finansējumu ēku uzturēšanai Gailīšu pagastā
Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta investīciju plānā ir paredzēti līdzekļi 3500
EUR kultūras centra „Kamarde” ēkas energoauditam (ēkas fasādes renovācijas projekts) sakarā ar
ēkas fasādes slikto (bīstamo) tehnisko stāvokli. Biedrība „Zemgales reģionālā enerģētikas
aģentūra" ir veikusi ēkas energoauditu.
Apsekojot kultūras centra „Kamarde” ēkas fasādi, tika konstatēts, ka fasādes apmetums un
liela daļa fasādes dekoratīvo elementu ir bīstami un var apdraudēt cilvēkus. Teritorija tika
ierobežota un nekavējoties veikta bīstamo elementu demontāža. Darbus veica SIA „Kvēle” par
kopējo summu 406,56 EUR.
Pēc vasaras lietavām ēkas Bauskas ielā 2, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. pagrabstāvā
un pirmajā stāvā (sociālā dienesta kabinets) parādījās mitrums uz sienām un nolobījās apmetums.
Apsekojot jumtu, konstatēts, ka problēmas cēlonis ir plakanā ruberoīda jumta seguma deformācija
un lobīšanās. Problēmas novēršanai sagatavota darbu tāme un veikta tirgus izpēte, nosūtīta tāme
un fotogrāfijas 4 pretendentiem – SIA „Kvēle, SIA „Kvintets M”, SIA „LL Namejs” un SIA
„VIDES SERVISS”. Saņemti divi piedāvājumi SIA „LL Namejs” 787,11 EUR ar pievienotās
vērtības nodokli (turpmāk- PVN), SIA „VIDES SERVISS” 1658,63 EUR ar PVN.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 77.pantu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Gailīšu pagasta pārvalde” 1194 EUR
kultūras centra „Kamarde” ēkas fasādes dekoratīvo elementu demontāžai un pagasta
pārvaldes ēkas Bauskas ielā 2, Uzvarā jumta remontam no investīciju projektu īstenošanai
paredzētajiem budžeta līdzekļiem budžeta programmā „Pašvaldības finansējums
investīciju projektu īstenošanai”.
2.

Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” vadītājam
Aleksandram Gurkovskim slēgt līgumu pagasta pārvaldes ēkas Bauskas ielā 2, Uzvarā
jumta remontam ar SIA „LL Namejs” par summu 787,11 EUR ar PVN.

3. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
līdzekļu piešķīrumu iestādei „Gailīšu pagasta pārvalde” iekļaut kārtējos budžeta
grozījumos.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par finansējumu ielu apgaismojuma projektēšanai Bauskas novada Mežotnes
pagasta Jumpravas ciemā
Saskaņā ar Bauskas novada attīstības programmas investīciju plānu 2015. – 2018.gadam,
kas paredz veikt satiksmes drošības uzlabošanu novada nozīmes centros, iestāde „Mežotnes
pagasta pārvalde” ir veikusi zemsliekšņa iepirkumu ielu apgaismojuma projektēšanai (id.
Nr.MPP/ZI/2016/09). Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA „Kvēle”
par piedāvāto līgumcenu 3271,84 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Mežotnes pagasta pārvalde” 3272 EUR ielu
apgaismojuma projektēšanai Mežotnes pagasta Jumpravas ciemā no investīciju projektu
īstenošanai paredzētajiem budžeta līdzekļiem programmā „Pašvaldības finansējums
investīciju projektu īstenošanai”.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
līdzekļu piešķīrumu iestādei „Mežotnes pagasta pārvalde” iekļaut kārtējos budžeta
grozījumos.
3. Atļaut iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” vadītājam Normundam Vāveram slēgt ar SIA
„Kvēle” līgumu par ielu apgaismojuma projektēšanu Jumpravas ciemā.
4.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par apropriācijas pārdali starp iestādes „Bauskas novada administrācija”
budžeta programmām
Saskaņā ar Bauskas novada attīstības programmas investīciju plāna 2015.–2018.gadam
rīcības virzienā „Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana” paredzēto izglītības iestāžu
materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu, tika veikts iepirkums ID Nr. BNA 2016/084 „Aprīkojuma
piegāde darbmācības un mājturības kabinetiem”. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem līguma
slēgšanas tiesības 2.iepirkuma priekšmeta daļā – mājturības kabineta aprīkojuma piegāde Bauskas
novada pašvaldības izglītības iestādei „Bauskas 2.vidusskola” – piešķirtas UAB „Sentios”,
piedāvātā līgumcena, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 805,86 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 42.panta pirmo
daļu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 9.panta pirmo daļu, Bauskas novada pašvaldības
investīciju plānu 2016.gadam, ievērojot iepirkuma rezultātus, Bauskas novada dome nolemj:
1. Lai nodrošinātu mājturības kabineta aprīkošanu Bauskas novada pašvaldības izglītības
iestādē „Bauskas 2.vidusskola”, samazināt izdevumus Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācija” budžeta programmā „Pašvaldības finansējums
investīciju projektu īstenošanai” par 806 EUR un palielināt izdevumus budžeta programmā
„Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un materiāli tehniskās bāzes
modernizācija” par 806 EUR.
2. Uzdot iestādes “Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai sagatavot
attiecīgu grozījumu projektu Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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 LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 27.oktobrī

prot.Nr.23, 12.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 27.jūnija lēmumā
„Par aizņēmumu Miera ielas un Mūsas ielas, Bauskā seguma pārbūvei”
Bauskas novada dome 2016.gada 27.jūnija domes ārkārtas sēdē atbalstīja aizņēmuma
ņemšanu Miera ielas un Mūsas ielas, Bauskā seguma pārbūvei. Aizņēmuma izņemšana tika
paredzēta 2016.gadā atbilstoši plānotajai darbu izpildei.
Ievērojot to, ka darbus objektā varēja uzsākt tikai pēc nepieciešamās dokumentācijas
iesniegšanas būvdarbu atļaujas saņemšanai, būvdarbi tika uzsākti ar mēneša nobīdi no sākotnēji
plānotā. Saskaņā ar 2016.gada 4.jūlijā ar SIA „VIONA” noslēgtā līguma Nr.BNA 2016/044
,,Miera ielas un Mūsas ielas seguma pārbūve” 6.punktu paredzamais būvdarbu izpildes termiņš ir
24 nedēļas no objekta būvdarbu zonas nodošanas dienas. Turklāt saskaņā ar objekta būvprojektu,
VAS „Latvijas Valsts ceļi” ceļu specifikāciju, Būvniecības likumu, Latvijas būvnormatīvu
prasībām un kvalitātes normām, būvuzņēmējam metereoloģisko apstākļu dēļ jāievēro
tehnoloģiskais pārtraukums (ziemas sezonas pārtraukums), jo atbilstoši kvalitātes prasībām,
būvniecība ar sasalušiem minerālmateriāliem un nelabvēlīgos laika apstākļos nav pieļaujama. Līdz
ar to būvdarbu plānotais izpildes termiņš paredzams 2017.gadā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts
budžetu 2016.gadam” 15.panta trešās daļas 3.apakšpunktu, kas pieļauj pašvaldībai uzņemties
ilgtermiņa saistības ceļu un to kompleksa investīciju projektiem, Ministru kabineta 2008.gada
25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem 2.punktu,
15.1.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2016.gada 26.jūnija lēmumā „Par aizņēmumu Miera ielas un Mūsas
ielas, Bauskā seguma pārbūvei” šādus grozījumus:
1. Izteikt lēmuma ievaddaļas trešo rindkopu šādā redakcijā:
„Projekta kopējās izmaksas ir 190 018,44 EUR, tajā skaitā plānotās izmaksas 2016.gadā
101 714,84 EUR, 2017.gadā 87 093,60 EUR, 2018.– 2022.gadam 1 210 EUR. Darbu veikšanai
nepieciešamā finansējuma sadalījums:
- 2016.gadā: Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļi 47 202,10 EUR, plānotais
aizņēmums Valsts kasē 54 512,74 EUR;
- 2017.gadā: Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļi 25 % no projekta kopējām izmaksām
21 773,40 EUR, plānotais aizņēmums Valsts kasē 65 320,20 EUR;
- 2018.– 2022.gadā: Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļi 1 210 EUR (242 EUR katru
gadu) būvuzraudzības izmaksām būvdarbu garantijas periodā.”.
2. Izteikt lemjošās daļas 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut ņemt
aizņēmumu 119 832,94 EUR Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi Miera ielas un
Mūsas ielas, Bauskā seguma pārbūvei, tajā skaitā sadalījumā pa gadiem:
- 2016.gadā – 54 512,74 EUR;

- 2017.gadā – 65 320,20 EUR.”.
3. Aizstāt lemjošās daļas 2.punktā vārdu „martā” ar vārdu „jūnijā”.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par aizņēmumu Miera ielas un Mūsas ielas, Bauskā seguma pārbūvei
(Grozījumi 27.10.2016.)
Lai īstenotu ielu un autoceļu rekonstrukciju Bauskas novada domes attīstības programmas
rīcības „Ceļu infrastruktūras attīstība” ietvaros, paredzēta Miera ielas un Mūsas ielas, Bauskā
seguma pārbūve.
Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, veiktas šādas iepirkuma procedūras:
1) iepirkums „Miera ielas un Mūsas ielas seguma pārbūve”, iepirkuma identifikācijas
numurs BNA 2016/044, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem līguma slēgšanas tiesības
piešķirtas SIA „Viona”, piedāvātā līgumcena, ieskaitot pievienotās vērtības
nodokli, ir 174 772,43 EUR;
2) iepirkums „Miera ielas un Mūsas ielas seguma pārbūves būvuzraudzība”,
iepirkuma identifikācijas numurs BNA 2016/052, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem
līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „JURĒVIČS UN PARTNERI”, piedāvātā
līgumcena, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 11 374,00 EUR;
3) iepirkums „Miera un Mūsas ielas seguma rekonstrukcijas autoruzraudzības
veikšana”, iepirkuma identifikācijas numurs BNA/ZI/2016/003, saskaņā ar
iepirkuma rezultātiem 2016.gada 29.februārī noslēgts līgums ar SIA „DDP”,
kopējā līguma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 3 872 EUR.
Projekta kopējās izmaksas ir 190 018,43 EUR, tajā skaitā plānotās izmaksas 2016.gadā
101 714,84 EUR, 2017gadā 87 093,60 EUR, 2018. – 2022.gadam 1210 EUR. Darbu veikšanai
nepieciešamā finansējuma sadalījums:
- 2016.gadā: Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļi 47 202,10 EUR, plānotais
aizņēmums Valsts kasē 54 512,74 EUR;
- 2017.gadā: Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļi 25 % no projekta kopējām
izmaksām 21 773,40 EUR, plānotais aizņēmums Valsts kasē 65 320,20 EUR;
- 2018. – 2022.gadā: Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļi 1210 EUR (242 EUR
katru gadu) būvuzraudzības izmaksām būvdarbu garantijas periodā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par
valsts budžetu 2016.gadam” 15.panta trešās daļas 3.apakšpunktu, kas pieļauj pašvaldībai
uzņemties ilgtermiņa saistības ceļu un to kompleksa investīciju projektiem, Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem
2.punktu, 15.1.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut ņemt
aizņēmumu 119 832,94 EUR Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi Miera
ielas un Mūsas ielas, Bauskā seguma pārbūvei, tajā skaitā sadalījumā pa gadiem:
- 2016.gadā – 54 512,74 EUR;
- 2017.gadā – 65 320,20 EUR.

2. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu – 15 gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2017.gada jūnijā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

(paraksts)
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Par finansējuma piešķiršanu Bauskas veterānu florbola komandai
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 23.septembrī saņemts Bauskas veterānu florbola
komandas pārstāvju Agra Grandovska un Normunda Gruncka iesniegums (reģistrēts ar Nr. 314.5/1963), kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu dalībai starptautiskā florbola turnīrā
„PRAGUE MASTERS” kas no 2016.gada 10.novembra līdz 12.novembrim norisināsies Čehijā,
Prāgā. Komandas sastāvā turnīrā piedalīsies 15 spēlētāji: Agris Grandovskis, Uģis Niedre, Aivars
Melderis, Gatis Feldmanis, Normunds Grunckis, Ingus Panteļejevs, Gints Vecelis, Jānis Kārkliņš,
Guntars Grandovskis, Māris Akmentiņš, Konstantīns Balzeris, Artis Malkovs, Jānis Frīvalds, Elvis
Sakārnis un Andris Ērenbots. Atbilstoši 2016.gada 23.septembra iesniegumam sacensību
izmaksas ir 2500 euro, t.sk. komandas un spēlētāju dalības maksa, transporta izdevumi,
uzturēšanās izdevumi un apdrošināšana.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.punktu finansiālu
atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk, kā vienu reizi kalendārajā gadā komandu sporta veidos
vienam sportistam 280 euro dalībai pasākumā un 280 euro ceļa izdevumiem uz pasākuma vietu
un atpakaļ komandu sporta veidos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.punkta pirmās daļas 6.punktu un ievērojot
Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā piešķir
finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.6.apakšpunktu un Sporta
lietu sabiedriskās padomes ieteikumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas veterānu florbola komandas pārstāvjiem finansējumu 900 euro apmērā
komandas un spēlētāju dalības maksai „PRAGUE MASTERS” starptautiskajā turnīrā
Čehijā, Prāgā.
2.

Piešķirto finansējumu 900 euro apmērā pārskaitīt no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” finanšu līdzekļiem uz Agra Grandovska norēķinu kontu.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par finansējuma piešķiršanu Jānim Fārnestam
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 4.oktobrī saņemts Jāņa Fārnesta iesniegums
(reģistrēts ar Nr. 3-14.5/2039), kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu dalībai Eiropas
čempionātā dambretē, kas no 2016. gada 11.novembra līdz 20.novembrim norisināsies Gruzijā,
Tbilisi. Atbilstoši 2016. gada 4.oktobra iesniegumam sacensību izmaksas ir 320 euro, t.sk. dalības
maksa, transporta izdevumi.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.punktu finansiālu
atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk, kā vienu reizi kalendārajā gadā 430 euro dalībai
pasākumā un 430 euro ceļa izdevumiem uz pasākuma vietu un atpakaļ.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.punkta pirmās daļas 6.punktu un ievērojot
Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā piešķir
finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.6.apakšpunktu un Sporta
lietu sabiedriskās padomes ieteikumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada sportistam Jānim Fārnestam finansējumu 200 euro apmērā dalības
maksai un ceļa izdevumu samaksai Eiropas čempionātā dambretē Gruzijā.
2.

Piešķirto finansējumu 200 euro apmērā pārskaitīt no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” finanšu līdzekļiem uz Jāņa Fārnesta norēķinu kontu.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par finansējuma piešķiršanu Jānim Podžum
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 26.septembrī saņemts Jāņa Podžus iesniegums
(reģistrēts ar Nr. 3-14.5/1985), kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu dalībai IFT kausā
„Estonia Futures F4”, kas no 2016.gada 7.novembra līdz 13.novembrim norisināsies Igaunijā,
Pērnavā. Atbilstoši 2016.gada 26.septembra iesniegumam sacensību izmaksas ir 480 euro, t.sk.
dalības maksa, transporta izdevumi un uzturēšanās izdevumi.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.punktu finansiālu
atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk, kā vienu reizi kalendārajā gadā 430 euro dalībai
pasākumā un 430 euro ceļa izdevumiem uz pasākuma vietu un atpakaļ.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.punkta pirmās daļas 6.punktu un ievērojot
Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā piešķir
finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.6.apakšpunktu un Sporta
lietu sabiedriskās padomes ieteikumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada sportistam Jānim Podžum finansējumu 380 euro apmērā dalības
maksas, ceļa izdevumu un uzturēšanās izdevumu samaksai „Estonia Futures F4” tenisa
kausā Igaunijā, Pērnavā.
2.

Piešķirto finansējumu 380 euro apmērā pārskaitīt no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” finanšu līdzekļiem uz Jāņa Podžus norēķinu kontu.
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Par finansējuma piešķiršanu Mārtiņam Podžum
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 26.septembrī saņemts Mārtiņa Podžus iesniegums
(reģistrēts ar Nr. 3-14.5/1986), kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu dalībai IFT kausā
„Estonia Futures F3”, kas no 2016.gada 31.oktobra līdz 6.novembrim norisināsies Igaunijā,
Tallinā. Atbilstoši 2016.gada 26.septembra iesniegumam sacensību izmaksas ir 480 euro, t.sk.
dalības maksa, transporta izdevumi un uzturēšanās izdevumi.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.punktu finansiālu
atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk, kā vienu reizi kalendārajā gadā 430 euro dalībai
pasākumā un 430 euro ceļa izdevumiem uz pasākuma vietu un atpakaļ.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.punkta pirmās daļas 6.punktu un ievērojot
Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā piešķir
finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.6.apakšpunktu un Sporta
lietu sabiedriskās padomes ieteikumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada sportistam Mārtiņam Podžum finansējumu 380 euro apmērā,
dalības maksas, ceļa izdevumu un uzturēšanās izdevumu samaksai „Estonia Futures F3”
tenisa kausā Igaunijā, Tallinā.
2.

Piešķirto finansējumu 380 euro apmērā pārskaitīt no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” finanšu līdzekļiem uz Mārtiņa Podžus norēķinu kontu.
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Par finansējuma piešķiršanu iestādei „Sporta centrs „Mēmele”” sintētiskā
ledus publiskās slidotavas darbības nodrošināšanai Bauskā
Lai pilnveidotu Bauskas novada iedzīvotāju aktīvās atpūtas kvalitāti, paplašinot iespējas
fizisko aktivitāšu veikšanai dabā rudens/ziemas sezonā un motivētu vairāk novada iedzīvotājus
pievērsties aktīvai atpūtai un veselīgam dzīvesveidam, 2016./2017.gada ziemas sezonā, piecus
mēnešus no 2016.gada novembra līdz 2017.gada martam, Rātslaukumā, Bauskā paredzēts uzstādīt
sintētiskā ledus slidotavu.
Bauskas novada domes Iepirkuma komisija pašvaldības iestādei „Sporta centrs „Mēmele””
veikusi iepirkumu „Sintētiskā ledus publiskās slidotavas darbības nodrošināšana Bauskā”,
iepirkuma identifikācijas numurs BNA 2016/093. Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības
piešķirtas SIA „SINLEKO BA” par kopējo summu 43 076 EUR (četrdesmit trīs tūkstoši
septiņdesmit seši tūkstoši euro), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Bauskas
novada sporta attīstības stratēģijas Rīcības plāna 1., 2.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta programmas „Pašvaldības
finansējums investīciju projektu īstenošanai” nepārdalītajiem finanšu līdzekļiem 17 230,40
EUR (septiņpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit euro, 40 centi) Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Sporta centrs „Mēmele”” sintētiskā ledus publiskās slidotavas
darbības nodrošināšanai 2016.gada novembrī un decembrī.
2. Slidotavas darbības nodrošināšanai 2017.gada janvārī, februārī un martā Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Sporta centrs „Mēmele”” finansējumu atbilstoši iepirkuma
rezultātiem 25 845,60 EUR (divdesmit pieci tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci euro, 60
centi) paredzēt 2017.gada budžetā.
3. Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” direktorei
L.Rimševicai slēgt līgumu ar SIA „SINLEKO BA” par summu 43 076 EUR (četrdesmit
trīs tūkstoši septiņdesmit seši tūkstoši euro), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli,
sintētiskā ledus publiskās slidotavas darbības nodrošināšanai Rātslaukumā, Bauskā.
4. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
līdzekļu piešķīrumu iestādei „Sporta centrs „Mēmele”” iekļaut kārtējos budžeta
grozījumos.
5. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs
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Par pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA „Bauskas ūdens”
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
(turpmāk – Likums) 7.panta pirmo daļu publiskai personai, tai skaitā pašvaldībai, ir pienākums ne
retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību
Likuma 4.panta nosacījumiem. Likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka lēmumu par publiskas
personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā
lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver:
1) vērtējumu attiecībā uz atbilstību Likuma 4.panta nosacījumiem,
2) vispārējo stratēģisko mērķi.
Atbilstoši Likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem publiska persona drīkst iegūt
līdzdalību kapitālsabiedrībā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos.
Bauskas novada pašvaldībai pieder 100 % kapitāla daļas kapitālsabiedrībā SIA „Bauskas
ūdens”, reģistrācijas numurs 43603011586, (turpmāk – Kapitālsabiedrība) un Bauskas novada
domei ir jāpieņem lēmums, kurā tai jāizvērtē pašvaldības līdzdalības Kapitālsabiedrībā atbilstība
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas minētajiem gadījumiem, kā arī jānosaka
vispārējais stratēģiskais mērķis.
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajai daļai publiska persona savu
funkciju efektīvai izpildei var dibināt kapitālsabiedrību vai iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā
ja īstenojas viens no šādiem nosacījumiem:
1) tiek novērsta tirgus nepilnība — situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu
īstenošanu attiecīgajā jomā,
2) publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu kontrolētas kapitālsabiedrības
darbības rezultātā tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai
pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai,
3) tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās
teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības dibināt kapitālsabiedrības, kā arī
ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās. Līdz ar to pašvaldība, pamatojoties uz
iepriekšminētajām tiesību normām, ir tiesīga darboties privāto tiesību jomā, iegūstot dalību
pašvaldības kapitālsabiedrībā.
Atbilstoši likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajam,
pašvaldību autonomajās funkcijās ietilpst: organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā,
kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
SIA „Bauskas ūdens” ir Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas nodrošina
pašvaldības autonomās funkcijas izpildi – organizē Bauskas pilsētas un pilsētai piegulošo ciemu
(Ceraukstes pagasta Mūsas un Codes pagasta Jauncodes un Elektriķu ciemos) iedzīvotājiem

komunālos pakalpojumus ūdensapgādi un kanalizāciju, kā arī nodrošina notekūdeņu savākšanu,
novadīšanu un attīrīšanu Bauskas pilsētā.
SIA „Bauskas ūdens” dibināta 1998.gadā kā Bauskas pilsētas pašvaldības uzņēmums
„Bauskas ūdenssaimniecība”.
Bauskas novada dome 2010.gada 17.maijā noslēgusi līgumu ar SIA „Bauskas ūdens”
(uzņēmuma nosaukums (firma) līdz 2015.gada jūlijam – „Bauskas ūdenssaimniecība”) par
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – Līgums). Līgumā kapitālsabiedrībai kā
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, ir uzdotas šādas tiesības:
1) īpašas tiesības sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Bauskas novada
Bauskas pilsētas teritorijā, izņemot Bauskas pilsētas teritoriju Mūsas upes kreisajā krastā,
2) īpašas tiesības sniegt kanalizācijas pakalpojumus Codes pagasta Jauncodes un Elektriķu
ciemos,
3) īpašas tiesības sniegt ūdensapagādes pakalpojumus Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā.
Līgums ir noslēgts līdz 2016.gada 31.decembrim.
Kapitālsabiedrība nodrošina arī lietusūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšanu, notekūdeņu
savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu, kas prasa pašvaldības un Kapitālsabiedrības būtiskus
finansiālus ieguldījumus infrastruktūras sakārtošanai un uzturēšanai. Kapitālsabiedrība ir veikusi
būtiskus ieguldījumus ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūrā, uzņemoties ilgtermiņa
saistības.
Lielākā daļa ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūra (ūdensvada, kanalizācijas tīkli,
artēziskās akas, kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas) ir
Kapitālsabiedrības īpašumā, neliela daļa, ES projektu ietvaros izbūvētie ūdens, kanalizācijas un
lietus ūdens kanalizācijas tīkli ir Bauskas novada administrācijas īpašumā, kas nodoti
Kapitālsabiedrības turējumā.
2014.gadā īstenots projekts „Ilgtspējīga lietusūdens kanalizācijas apsaimniekošana
Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai" (īstenotājs – Bauskas novada administrācija).
Projektā izbūvēta lietusūdens kanalizācijas sistēma aptuveni 4500 m garumā, attīrīšanas iekārta
Krasta ielā. Tiešie labuma guvēji projektā – 620 Bauskas pilsētas privātmāju iedzīvotāji.
Jaunizbūvētā Bauskas pilsētas (privātmāju rajona 10 ielas teritorijā no Kraujas, Zaļās ielas līdz
Pionieru, Zemgaļu un Krasta ielai) lietusūdens kanalizācijas sistēma nodota turējumā SIA
„Bauskas ūdens”.
2014.gadā pabeigts projekts „Ūdensvada pakalpojumu attīstība Bauskā” (īstenotāja – SIA
„Bauskas ūdens”), kā rezultātā izbūvēti jauni ūdensvada tīkli 12032 m, rekonstruēti – 2075 m,
izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli – 13790 m, rekonstruēti – 3489 m, rekonstruētas 2 kanalizācijas
sūkņu stacijas, izbūvētas divas jaunas artēziskās akas, rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas.
2016.gadā kopējais Bauskas pilsētas ūdensvada tīkls sasniedz aptuveni 26,4 km garumu,
sadzīves kanalizācijas tīklu apmērs ir 43 km garumā.
Latvijas nacionālā attīstības plānā 2014.- 2020.gadam atbilstoši prioritātei „Izaugsmei
atbalstošas teritorijas” svarīgs nosacījums ir kvalitatīva dzīves telpas, sakopta un radoša dzīves
vide, iespēja nodrošināt iedzīvotājiem līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus, pieeju
pakalpojumiem. Sabiedrības skatījumā liela nozīme ir kvalitatīvam ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumam.
Ūdenssaimniecības nozares svarīguma nosacījumi ir iekļauti Bauskas novada attīstības
programmā 2012. – 2018.gadam, kurā Kapitālsabiedrībai noteikti šādi uzdevumi:
1) vidējā termiņa prioritātes VP2 „Kvalitatīva un droša vide” rīcības virziena RV 2.2 „Vides
kvalitāte” uzdevuma ūdensapgādes, kanalizācijas un notekūdeņu savākšanā un novadīšanā:
U2.2.1 „Komunālās saimniecības attīstība” izpildei:
1.1) ūdens un kanalizācijas sistēmas infrastruktūras attīstība, rezultatīvais rādītājs – sakārtota
ūdens un kanalizācijas saimniecība pilsētā un ciemos,
1.2)
ūdens un kanalizācijas sistēmas uzskaites un kontroles kārtība, rezultatīvais rādītājs –
pilnveidota elektrības, ūdens un kanalizācijas notekūdens uzskaites sistēma,
2

2) vidēja termiņa prioritātes VP5 „Efektīva pārvalde” rīcības virziena 5.1 „Pašvaldības un tās
iestāžu, uzņēmumu darbības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” uzdevuma U5.1.1
„Paaugstināt pārvaldes efektivitāti aktivitāte” uzdevuma izpildei: vadības kvalitātes sistēmas
ieviešana, rezultatīvais rādītājs – vadības kvalitātes sistēmas izstrāde un pakāpeniska
īstenošana, darbinieku apmācība.
Attiecībā uz Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajiem priekšnosacījumiem
komercdarbības veikšanai jāņem vērā, ka Kapitālsabiedrība sniedz pakalpojumus
ūdenssaimniecības nozarē. Ūdenssaimniecības nozare un tajā sniegtie pakalpojumi, ko nodrošina
Kapitālsabiedrība, saskaņā ar iepriekšminētajiem Bauskas novada pašvaldības plānošanas
dokumentiem pašvaldībai ir stratēģiski svarīga joma pašvaldības administratīvās teritorijas
attīstībai. Kapitālsabiedrība veicot pašvaldības funkciju ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu jomā, nodrošina nepieciešamo vides kvalitātes standartu, kas atbilst sabiedrības
interesēm ūdensapgādes, kanalizācijas un notekūdeņu novadīšanas jomā.
Saskaņā ar likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 4.panta pirmo daļu,
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tāds komersants, kurš regulējamā nozarēs (tajā skaitā
ūdenssaimniecība) sniedz sabiedriskos pakalpojumus noteiktā teritorijā un kura darbība tiek
regulēta saskaņā ar šo likumu. Kapitālsabiedrībai ir licence Nr.U10092, kas derīga līdz 2018. gada
12. maijam.
Kapitālsabiedrība uztur ūdenssaimniecības tīklus un kanalizācijas notekūdeņu objektus,
nodrošina nepārtraukta sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, regulējamā nozarē noteikto
pakalpojumu drošības prasību ievērošanu un darbinieku kvalifikācijas atbilstību, kā arī likuma
„Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un regulējamās nozares speciālajiem normatīvajiem
aktiem, tehniskajiem noteikumiem un standartiem atbilstoša pakalpojuma kvalitāti.
Izvērtējot pašvaldības līdzdalību Kapitālsabiedrībā, konstatēts, ka Kapitālsabiedrība savu
darbību veic pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai stratēģiski svarīgā, valsts regulējamā
nozarē, atbilstoši pašvaldības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem, prioritātēm un
uzdevumiem. Kapitālsabiedrībai ir uzdoti no pašvaldību autonomajām funkcijām izrietoši
pārvaldes uzdevumi, lai efektīvi sasniegtu pašvaldībai noteiktos stratēģiskos mērķus: „Bauskas
novada iedzīvotāji var strādāt” un „Iedzīvotāji grib dzīvot Bauskas novadā”.
Izvērtējot iespējamās juridiskās darbības formas visu iepriekš minēto mērķu un uzdevumu
sasniegšanai un pašvaldības funkciju nodrošināšanai, secināms, ka komercdarbība (pašvaldības
kapitālsabiedrība) ir efektīvākais veids, līdz ar to ir saglabājama pašvaldības līdzdalība
Kapitālsabiedrībā.
Bauskas novada domē ir iesniegts Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas
plāns 2016.-2018.gadam, kurā noteikti konkrēti sasniedzami mērķi un šo mērķu sasniegšanai
veicamie uzdevumi atbilstoši pašvaldības attīstības un plānošanas dokumentiem
Stratēģija izstrādāta, ievērojot pašvaldības plānošanas dokumentos noteiktos uzdevumus
Kapitālsabiedrībai un Likuma 57.panta nosacījumus.
Kapitālsabiedrība stratēģijā noteikusi galvenos stratēģiskos mērķus:
1) apgādāt Bauskas iedzīvotājus ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni, nodrošināt pastāvīgu un
drošu ūdens piegādi,
2) nodrošināt Bauskas iedzīvotājus ar kanalizācijas un lietus kanalizācijas
pakalpojumiem, nodrošināt radīto notekūdeņu novadīšanu (t.sk. lietusūdeņu) un
atbilstošu attīrīšanu,
3) izveidot un uzturēt efektīvu strādājošo komandu ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu nodrošināšanai Bauskas pilsētā,
4) radīt apstākļus, ka uzņēmumā strādājošie ir atbildīgi par veicamo darbu un ir lepni
par to, ka strādā SIA „Bauskas ūdens”,
5) nodrošināt darbinieku kompetences un iemaņu attīstīšanu un uzkrātās informācijas
un iemaņu saglabāšanu un pārmantojamību.
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Izvērtējot Kapitālsabiedrības sniegto pakalpojumu kvalitāti, apjomu un resursus, kā arī
ņemot vērā, ka Kapitālsabiedrība Codes pagasta Jauncodes un Elektriķu ciemos sniedz tikai
kanalizācijas pakalpojumus, savukārt Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā tikai ūdensapgādes
pakalpojumus, nosakot Kapitālsabiedrībai stratēģisko mērķi un turpmāk, lemjot par jauna
deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Kapitālsabiedrību, lietderīgi uzdot Kapitālsabiedrībai
iepriekšminētajos ciemos sniegt pilna apjoma ūdenssaimniecības pakalpojumu, nodrošinot gan
ūdensapgādes, gan kanalizācijas pakalpojuma pieejamību no viena pakalpojuma sniedzēja.
Pašlaik Codes pagasta Jauncodes un Elektriķu ciemos ūdensapgādes pakalpojumu sniedz Codes
pagasta pārvalde bet kanalizācijas pakalpojumu Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā – Ceraukstes
pagasta pārvalde.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 1.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo un trešo daļu, 88.panta pirmās
daļas 2.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta
pirmo daļu, 5.panta pirmo un ceturto daļu, 7.pantu, Bauskas novada domes 2015.gada
22.decembra noteikumu Nr.6 „Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības
noteikumi” 7.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atzīt Bauskas novada pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA „Bauskas ūdens” par atbilstošu
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punktam.
2. Saglabāt Bauskas novada pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA „Bauskas ūdens”.
3. Noteikt, ka SIA „Bauskas ūdens” vispārējais stratēģiskais mērķis ir:
3.1.nodrošināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (t.sk. lietusūdens
kanalizācijas) darbības nepārtrauktību Bauskas pilsētā, izņemot Bauskas pilsētas
teritoriju Mūsas upes kreisajā krastā, Codes pagasta Jauncodes un Elektriķu ciemos,
un Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā, sniedzot iedzīvotājiem kvalitatīvus,
savlaicīgus un drošus pakalpojumus;
3.2. organizēt sniedzamo pakalpojumu tehnoloģisko attīstību un paplašināšanu
atbilstoši pašvaldības plānošanas dokumentiem, sabalansējot infrastruktūras
attīstības nepieciešamību ar nākotnē plānotajiem patēriņa apjomiem un
pieejamajiem resursiem;
3.3. organizēt jaunu klientu piesaisti un nodrošināt augstu apkalpošanas kultūru;
3.4. pakalpojumus sniegt par ekonomiski pamatotām izmaksām.
4. Apstiprināt SIA „Bauskas ūdens” vidējā termiņa darbības stratēģijas plānu 2016.- 2018.gadam.
5. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram ne retāk kā reizi piecos gados nodrošināt pašvaldības
līdzdalības pārvērtēšanu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „Bauskas ūdens”.
6. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes priekšsēdētājam.
Pielikumā: SIA „Bauskas ūdens” vidējā termiņa darbības stratēģijas plāns 2016.-2018.gadam uz
30 lp.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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SIA „Bauskas ūdens”
vidēja termiņa darbības
stratēģijas plāns
2016. – 2018. gadam

Izstrādāta, pamatojoties uz Bauskas novada domes 22.12.2015. lēmumu
(protokols Nr.25,43.p.)

Apstiprināta ar Bauskas novada domes lēmumu
(protokols Nr.23, 18.p..)
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1. Ievads
Vispārīga informācija par SIA „Bauskas ūdens”
SIA “Bauskas

Kapitālsabiedrības nosaukums:
ūdens”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Juridiskais statuss:
Reģistrācijas numurs:

43603011586

Pievienotās vērtības reģistrācijas numurs:
Adrese:

LV 43603011586

Biržu iela 8A, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

Dibināšanas datums:

01.07.1998.

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā:

03.07.1998.

Reģistrācijas datums Komercreģistrā:

14.02.2003.

Uzņēmuma vēsture
Bauska atrodas 68 km uz dienvidiem no Latvijas galvaspilsētas Rīgas. Pilsētas
teritorija ir izvietota 6,32 km² un tajā 1998. gadā dzīvoja 12500 iedzīvotāju.
Reorganizējot uzņēmumu “Komunālie pakalpojumi”, ar 1998. gada 1. jūliju tika
izveidots Bauskas pilsētas pašvaldības uzņēmums “Bauskas ūdensssaimniecība”,
kā patstāvīga saimnieciska vienība ar juridiskas personas tiesībām.
Uzņēmuma atrašanās vieta: Bauska, Biržu iela 8A.
Uzņēmuma pamatkapitāls 1998. gada 1. jūlijā bija 236422 lati. (336398 eiro).
1998. gadā Bauskas pilsētas ūdensapgādi nodrošināja 7 artēziskās akas, kas
izvietotas dažādās pilsētas vietās.
Akās tika izmantoti sūkņi ECV-8-25-100 ar 11 kW jaudu katrs.
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Artēziskā aka Rūpniecības ielā

Ūdens sagatavošana netika veikta. Ūdeni uzkrāja ūdenstornī, kurš būvēts 1967.
gadā un kura augstums 22,3 metri.
Bauskas ūdenstornis

Ūdeni iedzīvotājiem

nogādāja pa sadales

tīklu, kura garums 11,1

km. Kanalizācijas

ūdeņi tika savākti kolektoros un ar centrālās pārsūknēšanas stacijas palīdzību
nogādāti uz 4 km attālajām attīrīšanas ietaisēm.
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1998. gada beigās esošajā kanalizācijas pārsūknēšanas stacijā veco, neefektīvo
sūkņu vietā tika uzstādīti 2 jauni Zviedrijā ražoti “FLYGT” firmas sūkņi.
1999. gadā tika pārbūvēti maģistrālie kanalizācijas kolektori, izmantojot lielāka
diametra caurules.
2000. gadā ierīkotas 3 artēziskās akas, viena tamponēta. Izbūvēti ūdensvada
sacilpojumi trīs vietās 0,7 km garumā.
2001.gadā tika pabeigta jauno notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība.

`

Izstrādāts projekts un uzsākta ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana
privātajā dzīvojamo māju sektorā.
2002. gadā tika nodota ekspluatācijā ūdens atdzelžošanas stacija Zaļajā ielā.
2002. gadā tika izbūvēti kanalizācijas kolektori Krasta un Skolas ielā.
2004. gadā tika izbūvēts kanalizācijas kolektors Dārza ielā un ūdens sacilpojums
Lāčplēša ielā.
2008. gadā iegādāts ekskavators NEW HOLLAND LB 110.
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2009. gadā iegādāta trašu skalošanai augstspiediena hidrauliskā mašīna KO-502.

2011.gadā atjaunota uzņēmuma saimniecisko darījumu uzskaitei nepieciešamā
datortehnika. Uzsākti projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Bauskā” paredzētie būvniecības darbi.
2014.gada oktobrī pabeigts projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Bauskā” kā rezultātā Bauskā tika izbūvēti:










jauni ūdensvada tīkli 12032 m
rekonstruēti ūdensvada tīkli 2075 m
izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 13790 m
rekonstruēti kanalizācijas tīkli 3489 m
rekonstruētas kanalizācijas sūkņu stacijas 2 gb.
tamponētas artēziskās akas 2 kompl.
jaunas artēziskās akas 2 kompl.
rekonstruētas NAI 1 kompl.
iegādāta asenizācijas vakummašīna RENAULT.

Pamatkapitāls
„Bauskas ūdens” pamatkapitāls 01.01.2016. ir 2 158 546,00 EUR (divi miljoni
viens simts piecdesmit astoņi tūkstoši pieci simti četrdesmit seši euro un nulle
centi), ko veido 2 158 546,00 (divi miljoni viens simts piecdesmit astoņi tūkstoši
pieci simti četrdesmit seši euro un nulle centi) daļas. Vienas daļas nominālvērtība
ir 1 (viens) EUR.
Dalībnieki
SIA “Bauskas ūdens” dalībnieks ir Bauskas novada pašvaldība.
Vadības modelis
SIA “Bauskas ūdens” augstākā pārvaldes institūcija ir Dalībnieku sapulce, kuras
funkcijas pilda kapitāla daļu turētāja pārstāvis.
SIA “Bauskas ūdens” pārstāvību nodrošina Valde. Valdes sastāvā ir viens valdes
loceklis. Valdi ieceļ Dalībnieku sapulce.
SIA “Bauskas ūdens" ir Komercreģistrā reģistrēta prokūra.
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1.1. SIA “Bauskas ūdens” attīstības vīzija, misija, vērtības
Vīzija
Moderns un attīstīts uzņēmums, kurš nodrošina kvalitatīvus ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumus un ar kuru ir patīkami sadarboties un kurā
cilvēki vēlas strādāt.
Misija
Nodrošināt atbilstošu Bauskas pilsētas un daļu Bauskas novada teritoriju ar
kvalitatīvu dzeramo ūdeni un atbilstošiem
pakalpojumiem, kā arī

ūdensapgādes un kanalizācijas

uzturēt un attīstīt pakalpojuma sniegšanas

infrastruktūru.
Vērtības
 Profesionalitāte un attīstība;
 Godprātīga attieksme pret klientiem un savu darbu;
 Ieinteresētība sava darba gala rezultātā;
 Uzņēmuma pakalpojumu pieejamība un kvalitāte;
 Vides saglabāšana un dabas resursu optimāla izmantošana.

1.2. SIA “Bauskas ūdens” vispārējie stratēģiskie mērķi un uzdevumi
SIA ”Bauskas ūdens” definētie mērķi:
 Apgādāt Bauskas iedzīvotājus ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni, nodrošināt
pastāvīgu un drošu ūdens piegādi.
 Nodrošināt Bauskas iedzīvotājus ar kanalizācijas un lietus kanalizācijas
pakalpojumiem, nodrošināt radīto notekūdeņu novadīšanu(t.sk lietusūdeņu)
un atbilstošu attīrīšanu.
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 Izveidot un uzturēt efektīvu strādājošo komandu ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanai Bauskas pilsētā.
 Radīt apstākļus, ka uzņēmumā strādājošie ir atbildīgi par veicamo darbu un
lepni par to, ka strādā SIA “Bauskas ūdens”.
 Nodrošināt darbinieku kompetences un iemaņu attīstīšanu un uzkrātās
informācijas un iemaņu saglabāšanu un pārmantojamību.

SIA “Bauskas ūdens” saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un likumu
“Par pašvaldībām” deleģēti šādi

valsts pārvaldes mērķi, uzdevumi un

funkcijas:


ūdens ieguve, ražošana un novadīšana ūdensvada tīklā - atbilstoši dzeramā
ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām;



dzeramā ūdens
saņēmējam,

padeve, no ūdens ražošanas vietas līdz pakalpojuma
nodrošinot ūdens spiedienu pilsētas ūdensvada tīklā ne

mazāku par būvnormatīvos noteikto daudzstāvu dzīvojamai apbūvei;


notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām,
notekūdeņu attīrīšana un novadīšana no virszemes objektiem - atbilstoši
noteikumiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;



Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu instrumentu un valsts
finansējuma piesaiste, piedalīšanās Eiropas Savienības un citu ārvalstu
fondu projektos, projektu realizācija, koordinēšana un uzraudzība - savas
kompetences ietvaros;



jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves nepieciešamības
apzināšana, sastādot jaunus ūdensapgādes un kanalizācijas plānus,
saskaņā ar esošajiem tīklu atjaunošanas un rekonstrukcijas plāniem;



ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras
un pamatlīdzekļu, kas izmantojami sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai,
uzturēšana, apkalpošana un atjaunošana;
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līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem slēgšana un norēķinu
sistēmas uzturēšana;



komunikācija ar lietotājiem;



sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām;



notekūdeņu no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savākšana,
attīrīšana un uzskaite.



Lietusūdeņu novadīšanas sistēmas uzturēšana gan pa cauruļvadiem, gan no
atklātiem grāvjiem.
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2. Uzņēmums un tā vadība
2.1.Uzņēmuma vadība

Uzņēmuma pārvaldi veic valdes loceklis Imants Svētiņš, kas iecelts amatā,
pamatojoties uz 2015. gada 23. janvāra SIA “Bauskas ūdenssaimniecība”
dalībnieku ārkārtas sapulces lēmumu Nr.2 .
SIA ”Bauskas ūdens” uzņēmuma vadība veidota pēc vertikālās un horizontālās
darba dalīšanas metodes, kas izslēdz pienākumu dublēšanās iespējas.
Darbinieku darba izpilde tiek regulāri kontrolēta, nosakot lielāku atbildību
valdes loceklim. Valdes locekļa amata pienākumi noteikti Bauskas pašvaldības
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bauskas ūdenssaimniecība” pilnvarojuma
līgumā Nr. 4-10/1.
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2.2.Uzņēmuma organizatoriskā struktūra

VALDE
Valdes loceklis

Galvenais
grāmatvedis
1

Personāla speciālists –
lietvedis
1

Klientu apkalpošanas
daļas vadītājs
1

Komunālinženieris

Tehniskais direktors
1

Inženierkomunikāciju
piesaistes galvenais
speciālists
1

(Ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu dienesta
vadītājs)

1

Klientu apkalpošanas
daļa
Santehniķis- kontrolieris
-1
Klientu apkalpošanas
operators -1
Grāmatvedis- kasieris 1

NAI, KSS un
Atdzelžošanas iekārtu
dienests

Ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu
dienests

Notekūdeņu
rūpnieciskās pārstrādes
operators - 2
Ūdens pārstrādes
operators -1
Elektriķis - 1/2

Santehniķis - 3
Metālmateriālu
metinātājs - 1
Specializētā automobiļa
vadītājs - 2
Ekskavatora vadītājs - 1

Apkopējs
1
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2.3.Uzņēmuma darbinieki
SIA “Bauskas ūdens” nodrošina darbu 23 Bauskas novada un apkārtējo novadu
iedzīvotājiem.

1. attēls SIA “Bauskas ūdens” nodarbināto skaits un iegūtās izglītības

2.4. Normatīvie akti
SIA “Bauskas ūdens” darbību Bauskas novadā reglamentē šādi normatīvie
akti:
 Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums;
 Ministru kabineta 29.04.2003. noteikumi Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās
nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”;
 Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 “Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
 Ministru kabineta 09.01.2007. noteikumi Nr. 40 “Noteikumi par valsts
meteoroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”;
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 Ministru kabineta 22.03.2016. noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”;
 Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr.338;
 Ministru kabineta 30.06.2016. noteikumi Nr.326;
 Ministru kabineta 30.06.2016. noteikumi Nr.3.

3. Uzņēmuma saimnieciskā darbība
3.1. Ūdensapgāde
SIA „Bauskas ūdens” kā pirmais darbības pamatvirziens ir dzeramā ūdens ieguve,
sagatavošana un piegāde patērētājiem. SIA „Bauskas ūdens” savu darbību, kas
saistīta ar ūdensapgādes nodrošināšanu veic nepārtraukti 24 stundas diennaktī, 365
dienas gadā. Ūdensapgādi Bauskas pilsētā nodrošina no pazemes ūdensgūtnes.
Pilsētā atrodas 6 ūdens ieguves avoti - artēziskās akas. SIA „Bauskas ūdens”
pārziņā ir viena ūdensapgādes sistēma ar vienu dzeramā ūdens sagatavošanas
staciju. Kopējais Bauskas pilsētas ūdensvada tīkls sasniedz ap 26,4 km garumu.
Ūdensapgādes pakalpojumu zonā ietilpst Bauskas pilsētas teritorija starp Mēmeles
un Mūsas upēm līdz Biržu ielai (ieskaitot), kā arī Zaļā iela līdz pilsētas robežai un
Ceraukstes pagasta Mūsas ciema Pūriņu, Robežu un Vārenu ielas.
Bauskas pilsētas ūdensapgādes sistēma – ūdens sagatavošanas stacija atrodas
Zaļajā ielā 27. Šajā sistēmā ūdens no 6 artēziskajām akām tiek padots uz trīs
ūdens atdzelžošanas slēgtajiem filtriem. Pēc filtriem attīrītais ūdens tiek novadīts
uz otrā pacēluma sūknētavas tīrā ūdens rezervuāriem. No šiem rezervuāriem
ūdens ar centrbēdzes sūkņu palīdzību tiek padots patērētājiem uz pilsētas centru
un Ceraukstes pagasta Mūsas ciematu . Vidējais ūdens patēriņš diennaktī- 1240
m3/dnn.
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3.2. Dzeramā ūdens kvalitāte
Lai iegūtu informāciju par dzeramā ūdens nekaitīgumu un kvalitāti, tās atbilstību
noteikumu prasībām, kā arī par iespējamām pārmaiņām dzeramā ūdens kvalitātē,
SIA „ Bauskas ūdens” tiek īstenots dzeramā ūdens monitorings, kas tiek saskaņots
ar Latvijas Republikas Veselības inspekciju, regulāri veicot dzeramā ūdens
kvalitātes pārbaudes laboratorijā.
Kārtējais monitorings (regulāras pārbaudes) tiek veikts, lai iegūtu informāciju par
dzeramā ūdens mikrobioloģiskajiem, organoleptiskajiem un fizikāli ķīmiskajiem
rādītājiem atbilstoši MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr.235 "Dzeramā ūdens
obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība".
Veselības inspekcija neatkatīgi no SIA „Bauskas ūdens” veic dzeramā ūdens
monitoringu.
3.3. Kanalizācija

SIA „Bauskas ūdens” otrs darbības pamatvirziens ir kanalizācijas notekūdeņu
savākšana un attīrīšana Bauskas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kuras
atrodas Codes pagasta “Konstrucijas”. SIA „Bauskas ūdens” veic arī pilsētas lietus
kanalizācijas sistēmas apkalpošanu. SIA „Bauskas ūdens” savu darbību, kas
saistīta ar notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, veic nepārtraukti 24 stundas
diennaktī, 365 dienas gadā.
Bauskas pilsētas kanalizācijas sistēma sastāv no pašteces kanalizācijas tīkla 37,4
km, 7 kanalizācijas sūkņu stacijām, kanalizācijas spiedvadiem 5,54 km un
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Pēc attīrīšanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
notekūdeņi tiek novadīti Lielupē. Bauskas pilsētas sadzīves kanalizācijas tīklu
garums ir 43 km.
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Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas (KSS):


Dambja ielas KSS



Codes KSS



Mēmeles KSS



Krasta ielas KSS



Rīgas ielas 58 KSS



Upmalas ielas KSS



Rīgas ielas 64b KSS

Upmalas KSS un Rīgas ielas 64b operatīvo KSS apkalpošanu veic SIA “Bauskas
ūdens”, bet ir nepieciešams pabeit šo sūkņu staciju un tām pieguļošo kanalizācijas
tīklu pārņemšanu no ieprieksējā apsaimniekotāja, jo bez šīs pārņemšanas
procedūras nav iespējams ieguldīt līdzekļus šo sūkņu staciju ekspluatācijas
uzlabošanā.
Pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI)– Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
jauda ir 3500 m3/dnn. Vidēji diennaktī attīrīšanas iekārtās notekūdeņi no pilsētas
ieplūst 1420 m3/dnn, bet lietus laikā notekūdeņu pieplūdums var sasniegt pat 4500
m3/dnn. Bauskas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sastāv no mehāniskās un
bioloģiskās attīrīšanas. Mehāniskā attīrīšana ietver šādas būves un iekārtas:


Notekūdeņu pieņemšanas kamera;



Automātiskās smalkās restes;



Smilšu un tauku atdalīšanas iekārta.

Bioloģiskā attīrīšana ietver šādus notekūdens apstrādes posmus:


Anaerobā faze jeb Bio-P faze;



Divām paralēlām nitrifikācijas- denitrifikācijas tilpnēm;



Otrreizējā nostādinātāja.

Liekās aktīvās dūņas no otrreizējā nostādinātaja recirkulācijas sūkņu stacijas tiek
padotas uz filtrpresi, pēc tam, ar autotransporta palīdzību, izvestas uz dūņu krātuvi,
kura atrodās NAI teritorijā.
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Bauskas pilsētā ir izbūvētas vairākas lietusūdeņu savākšanas un attīrīšanas
sistēmas:
1. Pionieru- Krasta ielā
2. Rīgas ielā
3. Salātu ielā
4. Strautnieku ielā
5. Dambja ielā
6. Uzvaras ielā
7. Mēmeles ielā
8. Slimnīcas ielas kolektora izlaide Rīgas ielā

gab
gab
gab
gab
gab
gab
gab
gab

1
3
1
1
1
1
1
1

Tāpat jāatzīmē, ka Bauskas pilsētā pastāv vairākas izlaides no drenāžas, grāvju un
LK tīkla, kuras nav aprīkotas ar lietusūdens attīrīšanas iekārtām un tās atrodas –
Mēmeles, Krasta, Sporta, Rīgas, Miera, Mūsas un Liepu ielās. Šo izlaižu
aprīkošanas nepieciešamība ar lietus kanalizācijas attīrīšanas ietaisēm vēl ir jāpēta
ilgtermiņā, jo SIA “Bauskas ūdens” rīcībā nav datu par šo izlaižu ūdens sastāvu.
3.4. Pakalpojumu apraksts un maksa
SIA “Bauskas ūdens” piedāvāto un sniegto pakalpojumu maksa noteikta

ar

Sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu un SIA “Bauskas ūdenssaimniecība”
valdes locekļa rīkojumu 2008. gadā, kā arī SIA “Bauskas ūdens” sniegtie
komercpakalpojumi, kuru izmaksas noteiktas ar Valdes locekļa rīkojumu.
1.tabula SIA “Bauskas ūdens” pakalpojumi un to izmaksas

SIA “Bauskas ūdens” piedāvāti pakalpojumi un to izmaksas
N.p.k.
Piedāvāta pakalpojuma veids
Pakalpojuma izmaksas +
PVN
1.
Dzeramā ūdens piegāde un notekūdeņu
ūdens tarifs EUR 0,86 +
pieņemšana
PVN, kanalizācijas tarifs
EUR 0,95 + PVN
2.
Asinizācijas pakalpojumi Bauskas pilsētas
EUR 25,00+ PVN
robežās tilpumam līdz 3 m3.
3.
Papildus transporta izdevumi asenizācijas
EUR 0,34+PVN par km
pakalpojuma sniegšanai ārpus Bauskas pilsētas
4.
Hidrodinamiskās automašīnas pakalpojumi
EUR 75,00 +PVN/h
6.
Traktora NEW Holander noma ar operatoru
EUR 21,49 +PVN/h
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3.5. Klientu plūsmas analīze un attīstības tendences.
SIA “Bauskas ūdens” noslēgto līgumu skaits ar juridiskām un fiziskām personām
par dzeramā ūdens piegādi un notekūdeņu pieņemšanas pakalpojumiem
iepriekšējos gados un arī pašlaik pieaug. Kopumā pašreiz SIA “Bauskas ūdens” ir
4440 klienti (t.sk dzīvokļi). Kopā ir noslēgti 1488 līgumi t. sk. ar juridiskām
personām 179 un ar fiziskām personām 1310, bet atlikušie - 2952 vēsturiski saņem
pakalpojumu, bez līguma noslēgšanas (pārsvarā dzīvokļu īpašnieki) , vienkārši
norēķinoties par saņemto pakalpojumu.

1400
1160

1200

1310

1230

1000
800

juridiskās personas

600

fiziskās personas

400
168

171

179

2013. gads

2014. gads

2015. gads

200
0

2. attēls SIA “Bauskas ūdens” noslēgto līgumu skaita pieauguma dinamika ar juridiskām un fiziskām
personām par dzeramā ūdens piegādi un notekūdeņu pieņemšanu.

Tuvāko gadu mērķis ir mainīt līgumu koncepciju un noslēgt līgumus ar visiem
uzņēmuma klientiem, precizējot atbildības robežas un sniegtā pakalpojuma
nosacījumus un komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vietu. Lai to
izdarītu, ir jāapzina zemes īpašnieki, UK tīklu novietojums un UK tīkla piederība
zemes īpašumā.
Papildus plānots slēgt līgumus par ūdens piegādi un kanalizāciju ar daudzdzīvokļu
mājām, jo SIA “Bauskas ūdens” nevar piegādāt ūdeni līdz katram dzīvoklim, bet
tikai līdz ēkai vai tās zemesgabala robežai. Ja būs nepieciešams, SIA “Bauskas
ūdens” var vienoties par norēķinu kārtību daudzdzīvokļu mājā, paredzot rēķina
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izrakstīšanu un ūdens zudumu sadali katrai daudzdzīvokļu mājas

vienībai –

dzīvoklim.
Liels izaicinājums būs atbildības robežas noteikšana starp SIA ”Bauskas ūdens” un
klientiem, jo ar daļu klientu var nākties izbeigt iepriekš noslēgtos līgumus, jo
esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir izvietoti privātīpašumos un nav
nofiksēti zemesgrāmatās, kā servitūti un apgrūtinājumi. Tādejādi esošajiem
klientiem, lai turpinātu lietot ūdens un kanalizācijas pakalpojumus, būs jāslēdz
līgumi ar kaimiņiem, un jākļūst par blakus lietotājiem, ja vien netiek panākta
saprātīga savstarpēja vienošanās par šo tīklu UK tīklu apkalpošanas un remonta
nosacījumiem.

4. Uzņēmuma attīstības stratēģija
4.1. Darbības stratēģija 2016. - 2018. gadam
Stratēģija ir uzņēmuma ilgtermiņa pamatmērķu un darbības virzienu noteikšana, to
sasniegšanai nepieciešamo resursu izdalīšana.
Stratēģija ir māksla vadīt uzņēmumu, noteikt attīstības mērķus un vēlamo peļņu.
Mērķu sasniegšanai, SIA „Bauskas ūdens” ir izstrādāts veicamo pasākumu plāns
2016. līdz 2018. saimnieciskās darbības gadiem. (skat 2.tabula).
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2.tabula. SIA “Bauskas ūdens” plānotā darbība 2016.- 2018. gadam
N.p.k.
1.

2.

Veicamā pasākuma
nosaukums
Projekti

Plānotā darbība
- 2017 - 2019- K tīklu paplašināšana Bauskas pilsētā. K
tīklu paplašināšana- Upes, Plūdoņa, Mēmeles , Ošu un
iespējams Draudzības ielā.
-Par pakalpojumu tarifiem - 2017. - Plānots sagatavot un
iesniegt regulatoram jaunu tarifa projektu

Ūdensvadu, kanalizācijas - sadarbībā ar Bauskas novada domi, domes plānotajos
budžeta līdzekļu ietvaros turpināt veikt ūdensvadu un
tīkli un sūknētavas
kanalizācijas pieslēgumu izbūvi pēc iedzīvotāju un vai
komersantu ierosinājuma;
Aktīvi
iesaistīties
pilsētas
darbībās,
kā
inženierkomunikāciju turētājam iesaistoties rakšanas
darbu atļauju sistēmā un būvdarbu kontrolē pilsētā;
-veikt ūdensvada pārbūvi Pilskalna, Skolas ielās, lai
atslēgtu veco ūdensvadu un sakārtotu ūdens uzskaiti;
-veikt nepieciešamos darbus, lai atslēgtu veco ūdensvadu
Sporta ielā un sakārtotu ūdens uzskaiti;
- Veikt nepieciešamos darbus, lai atteiktos no veco
ūdensvadu ekspluatācijas Bērzu, Akāciju, Kļavu un
Pīlādžu ielu rajonos.
- Veikt nepieciešamos darbus, lai atteiktos no veco
ūdensvadu ekspluatācijas Pilskalna un Skolas ielu rajonos.
- Bauskas pilsētas galvenajā notekūdeņu pārsūknēšanas
stacijā - Dambja ielā uzstādīt notekūdeņu uzskaites
mēraparātu;
- Rekonstruēt un automatizēt Mēmeles, Upmalas un Rīgas
64b sūkņu stacijas;
- Veikt nepieciešamos funkcionālos remontdarbus un
iekārtu nomaiņu UK tīklos un KSS;
- Sakārtot līgumattiecības ar klientiem un noteikt precīzas
atbildības
robežas
un
pakalpojuma
sniegšanas
nosacījumus. Grāmatvedībai iegādāties un sākt lietot
instrumentu daudzdzīvokļu māju rēķinu sagatavošanai;
- Veikt nepieciešamos UK tīklu remontus;
- Izpētīt iespējas un meklēt finansējumu ģeneratora
iegādei Dambja KSS.
- Izpētīt iespējas un meklēt finansējumu pārvietojama
ģeneratora iegādei elektroapgādes nodrošināšanai strāvas
pārtraukuma gadījumā pārējās KSS.
- Sakārtot Biržu 8A biroja fasādi un jumtu;
- Salātu ielas Nr.18 kanalizācijas tīkla rekonstrukcija
posmā no salātu ielas pieslēguma akas līdz pirmajai
skatakai zaļajā zonā;
- Noskaidrot cēloņus un veikt nepieciešamos
remontdarbus Dārza ielas Nr.(20 – 26) un Salātu ielas
Nr.33 regulārajiem kanalizācijas piesērējumiem;
- Apzināt un inventarizēt U, K un LK sistēmas un
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3.

Notekūdeņu
iekārtas

shēmas, digitalizēt tās;
- iespēju robežās novērst nelegālos kanalizācijas
pieslēgumus pie LK tīkliem;
- Iespēju robežās apzināt un novērst LK pieslēgumu K
tīkliem.
-Izveidot sistēmu un dienestu komercuzskaites mēraparātu
kontrolei, uzstādīšanai, nomaiņai un verifikācijai,
-Iegādāties jaunu (lietota šasija + jauns aprīkojums)
asenizācijas mašīnu;
- Iegādāties jaunu (lietotu labā stāvoklī) pašizgāzēja
transportu šķembu, melnzemes un smilts materiālu
transportam UK remontdarbu veikšanai;
-Iegādāties darbam nepieciešamo aprīkojumu: planējošais
kauss, komunikāciju lokators ar ģeneratoru, zemes
mikrofons ar trokšņu ģeneratoru, cauruļu EM aprīkojums,
cauruļvadu griezējs;
- Nodrošināt darbiniekus ar specapģērbu darbu veikšanai;
- Nomainīt vismaz vienu vieglā transporta vienību;
- Izveidot un uzturēt U,K un LK avāriju datu bāzi.
- Piešķirtā finansējuma robežās nodrošināt esošās LK
sistēmas ekspluatāciju un monitoringu;
- Sadarbībā ar domi realizēt ielu sakārtošanas un LK
paplašināšanas projektus;
- Uzsākt realizēt K tīklu paplašināšanas projektu saņemot
ES fondu finansējumu;
- Pētīt iespējas papildus ES finansējuma saņemšanai
dažādu projektu realizācija;
- Realizēt veco ūdensvada tīklu atslēgšanu no
ekspluatācijas
un patēriņa uzskaites uzlabošanu,
samazinot ūdens zudumus līdz 25% no kopējā apjoma.
attīrīšanas - Nomainīt nolietoto polimēra sagatavošanas iekārtu dūņu
presei;
- Nomainīt padeves reduktoru un motoru dūņu padeves
šnekam;
- Nomainīt nolietotās filtru lentas filtrpresei;
- Nomainīt nolietotos pneimocilindrus filtrpresei;
- Nomainīt nepieciešamos gultņus filtrpresei;
- Plānot un realizēt smilšu un tauķu ķērāja betona daļu
remontu,
- atremontēt vai nomainīt smalkās redeles;
- Nomainīt dūņu transporta vienību uz dūņu laukiem, jo
esošais nolietojies. Izskatīt jautājumu par multifuncionālas
iekārtas iegādi dūņu transportam un citu darbu veikšanai.
- Veikt NAI art. akas ēkas remontu;
- Izpētīt iespējas un izmaksas aerācijas sistēmas
remontam vienā no nitrifikācijas- denitrifikācijas
tvertnēm.
- Izskatīt iespējas optimizēt tehnoloģisko procesu un
samazināt NAI ekspluatācijas izmaksas;
- Precizēt avārijas pārplūdes darbību.
- Veikt NAI operatoru ēkas jumta labošanas darbus.
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4.

5.

Kosmētiski atremontēt vienu no telpām;
- Ja RVP piesārņojošās darbības atļaujā pieprasīs, tad
atjaunot ķīmisko P atdalīšanas procesu NAI;
- Izpētīt iespējas un izmaksas dūņu krātuves aprīkošanai
ar Jumtu lai sekmīgāk un efektīvāk varētu veikt dūņu
pārstrādi.
- Izpētīt un meklēt iespējas ģeneratora iegādei NAI.
Ūdens
sagatavošanas - Uzstādīt frekvenču pārveidotājus četrās artēziskās akās.
stacija un artēziskās akas - Nomainīt hidrostatisko UL devēju trešajā artēziskajā
akā
- Plānot un pie nepieciešamības rekonstruēt vai nomainīt
II pacēluma sūkņus.
- Sakārtot rezervuāru un ūdens dezinfekcijas jautājumus
lai turpmāk nav jāizmanto ārpakalpojums.
- Sakārtot II pacēluma SS drenāžas risinājumus.
- Sakārtot skalošanas ūdens spiedvadus, lai pasargātu tos
no aizsalšanas ziemas laikā.
Pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
Saistošie noteikumi
stāšanos spēkā, SIA “Bauskas ūdens” iesaistīsies dažādās
darba grupās, lai Bauskas novada domei, izstrādājot
saistošos noteikumus, ko paredz iepriekš minētais likums,
ietvertu visus nepieciešamos gadījumus, kas palīdzētu SIA
“Bauskas ūdens” darbā un noteiktu atbildību pakalpojumu
nelikumīgiem izmantotājiem un decentralizētu
pakalpojumu lietotājiem.
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4.2. Stratēģijas izstrādnes pamatnostādnes un SVID analīze
Uzņēmuma stratēģija izstrādāta, balstoties uz iepriekš definētiem uzņēmuma mērķiem,
kā arī uz šādām pamatnostādnēm par uzņēmuma esošajām stiprajām un vājajām pusēm,
iespējām un draudiem.
3.tabula SVID analīze SIA „ Bauskas ūdens”

Stiprās puses

Vājās puses

 kompetentu
un
kvalificētu
speciālistu
nodrošināšana pakalpojuma sniegšanā
 skaidri deleģēti pienākumi
 sirsnīgas un cienošas darbinieku savstarpējās
attiecības
 saprotamas un skaidras vadības prasības
 atbilstošu tehnoloģiju izmantošana pakalpojuma
nodrošināšanā
 pakalpojuma kvalitāte
 piedāvājuma pakete
 pakalpojums par atbilstošu cenu
 pakalpojuma nodrošināšana ātrā laikā
 ilgtermiņa pakalpojuma nodrošinājums
 iegūto finanšu līdzekļu ieguldījums uzņēmuma
attīstībā
 darbinieku finansiāla stimulēšana pieaugot peļņai
 personīgs kontakts starp pakalpojuma sniedzēju
un saņēmēju
 personīgs atbalsts pakalpojuma saņēmējam

 ekonomiskā ietekme uz pakalpojuma
saņēmēju maksātspēju
 juridisko
uzņēmumu
skaita
samazināšanās Bauskas pilsētā
 iedzīvotāju skaita samazināšanās
Bauskas pilsētā

Iespējas

Draudi

 uzņēmuma darbības uzlabošana un paplašināšana
 personāla profesionālā pilnveidošana
 kompetentu
speciālistu
piesaiste
darbam
uzņēmumā
 jaunu darbinieku piesaiste uzņēmumam
 vairāku sadarbības partneru piesaiste atsevišķu
pakalpojumu īstenošanā
 nav konkurences konkrētajā piedāvājuma
komplektā

 uzņēmējdarbību veicēju skaita
samazināšanās ārējās ietekmes rezultātā
 iedzīvotāju migrācija
 normatīvā regulējuma izmaiņas, kas
neļauj saglabāt darbību vai nosaka
būtiskas izmaiņas
 no sabiedrības neatkarīgs ietekmējošs
faktors
 dabas katastrofu draudi
 dažādi ārējie draudi sistēmai un pilsētas
iedzīvotājiem
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4.3. Darbības riski
4.tabula Uzņēmuma darbības būtiskākie riski un iespējamie pasākumi to mazināšanai

Riska nosaukums

Riska raksturojums Iespējamie pasākumi riska novēršanai
vai mazināšanai vai rīcība riska
iestāšanās gadījumā

Nespēja nodrošināt
pakalpojumus
nepietiekama
kapacitātes rezultātā

Minētais risks var
izveidoties, ja strauji
pieaug gan juridisku, gan
fizisku klientu skaits

Riska mazināšanas pasākumu ietvaros,
pakalpojuma sniedzējs savlaicīgi plāno
paredzamo pieaugumu un ieplāno līdzekļus tā
īstenošanai

Nespēja ilgstoši noturēt
kvalitāti sniedzamajiem
pakalpojumiem

Intensīvas darbības
rezultātā ir iespējama
speciālistu „izdegšana”.

Riska mazināšanas pasākumu ietvaros ir
domāts par nodarbināto stimulēšanu kvalitatīva
darba veikšanai un to kapacitātes celšanu
vajadzības gadījumā, piesaistot papildus
darbaspēku.

Atbilstoša, zinoša un
strādāt spējīga
personāla trūkums

Izveidojas situācija, kad
personāls nav pietiekoši
kompetents lai veiktu
savus pienākumus.

Personāla motivācijas
trūkums

Personāls nav motivēts
strādāt un tādēļ darbi
notiek lēni vai nenotiek.
Darba uzdevumi tiek
izpildīti daļēji vai
neprecīzi. Darba
uzdevumu mērķis
regulāri netiek sasniegts,
jo personāls nav
ieinteresēts rezultātā.

Debitoru apjoma
pieauguma risks

Debitoru apjoms ir tik
liels, ka apdraud

Regulāri veikt esošā personāla izvērtēšanu un
kompetences noskaidrošanu.
Paaugstināt esošā personāla kompetenci
dažādos mācību semināros, veikt speciālas
apmācības.
Pieņemt darba tikai kompetentu personālu vai
personālu, kurš spējīgs mācīties un attīstīties.
Nepieciešamības gadījumā, nodrošināt
personālam papildus motivācijas pasākumus,
samazinot kadru mainību.
Ja kādu funkciju izpildei trūkst atbilstoša
personāla un to nevar atrast, tad izvērtēt un
apmaksāt ārpakalpojumu konkrētās funkcijas
izpildei.
Nodrošināt lai darba samaksa būtu
konkurētspējīga, kā “motivācijas higiēnas”
elements.
Pieņemt darbā tika motivētu un zinošu
personālu.
Nodrošināt, lai darba apstākļi būtu atbilstoši
mūsdienu prasībām.
Nodrošināt, lai darba samaksa būtu
konkurētspējīga, kā “motivācijas higiēnas”
elements.
Ātri un efektīvi atbrīvoties no nekompetenta un
nemotivēta personāla.
Rūpēties par dažādiem papildus stimuliem
personālam (apmācības, veselības
apdrošināšana, kopīgi pasākumi, citi bonusi
u.t.t).
Regulārs un mērķtiecīgs darbs ar klientiem, lai
tie veiktu maksājumus laikā un nepieļaut
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Riska nosaukums

Riska raksturojums Iespējamie pasākumi riska novēršanai
vai mazināšanai vai rīcība riska
iestāšanās gadījumā
kapitālsabiedrības
funkciju veikšanu un/vai
mērķu sasniegšanu.
Parasti šāds risks pieaug
paceļot pakalpojumu
tarifus vai pasliktinoties
iedzīvotāju
ekonomiskajai situācijai.
Avāriju rezultātā tiek
traucēta sistēmu darbība
pilsētā vai pilsētas daļā.

debitoru skaita un apjoma pieaugumu.
Ik mēnesi sekot debitoru apjomam un tā
pieauguma vai samazinājuma tendencei.
Noteikt ikmēneša pieļaujamo izdevumu
griestus.

Neatbilstoša
pakalpojumu
sniegšanas tarifa risks

Regulatora apstiprinātais
tarifs nesedz
pamatdarbības
sniegšanas izmaksas.
Dažādu avāriju,
ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu, un
būvju tehniskā stāvokļa
dēļ, nav iespējams
nodrošināt kvalitatīvu
pakalpojumu.

Nepietiekams finanšu
resursu risks
pamatdarbības
uzdevumu izpildei

Izveidojusies situācija,
kad nepieciešami
materiāli konkrētu
remontdarbu veikšanai,
bet kapitālsabiedrības
finanšu situācija neļauj
iepirkt šos materiālus.
Esošais personāls nav
spējīgs veikt
nepieciešamos
remontdarbus
nepietiekama tehniskā
aprīkojuma un/vai
kompetences dēļ.

Sekot līdzi ražošanas izmaksām savlaicīgi
jāvēršoties pie sab.pakalp.regulatora par
pakalpojumu tarifu izmaiņām.
Regulāri jāvērtē visu ražošanas izmaksu
nepieciešamība un to samazināšanas iespējas.
Iespēju robežās jāiesaista kapitāldaļu turētājs
plānoto remontdarbu finansēšanā.
Nekavējoties jāsagatavo un jāiesniedz jauns
tarifa projekts regulatoram.
Jāiesaista kapitāldaļu turētājs sarežģīto situāciju
risināšanā.
Jāsamazina ražošanas izmaksas līdz optimālam
minimumam.
Regulāri jāizvērtē citu komercpakalpojumu
sniegšanas iespējas, uzlabojot uzņēmuma
finanšu situāciju un iespējas.
Jāveic esošo tīklu un būvju tehniskā stāvokļa
inventarizācija un jāidentificē sistēmu vājās
vietas un savlaicīgi jāplāno remontdarbi tajās.
Jāizvērtē kādi darbi tiks pasūtīti, kā
ārpakalpojums, jo nav pietiekams tehniskais
nodrošinājums un/vai personāla kompetence.
Jāizveido un jāuztur neliela finanšu rezerve
dažādu neparedzētu avāriju likvidēšanai vai
jāizvērtē kredītresursu nodrošināšana šādām
situācijām.
Iespēju robežās jāiesaista kapitāldaļu turētājs
plānoto remontdarbu finansēšanā
Jāvēršas pie kapitāldaļu turētāja neparedzētu
avāriju likvidēšanas finansēšanai.

Dažādu UK un LK
būvju un tīklu avāriju
risks
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Uzturēt kompetentu personālu remontdarbu
veikšanai.
Uzturēt remontmateriālu rezerves.
Uzturēt UK tīklu, būvju un to elementu
ekspluatācijas un remontdarbu tehniku un
tehnisko nodrošinājumu darba kārtībā.
Savlaicīgi un regulāri izvērtēt pieejamos
ārpakalpojumu resursus, lai vajadzības
gadījumā varētu izmantot.

Riska nosaukums

Riska raksturojums Iespējamie pasākumi riska novēršanai
vai mazināšanai vai rīcība riska
iestāšanās gadījumā
Jāmeklē kredītresursi šādu remontdarbu
apmaksai.
Jāpiesaista kompetenti ārpakalpojumu sniedzēji
nepieciešamās kompetences un tehnisko
resursu nodrošināšanai.

Neatbilstošu uzdevumu
un rīkojumu risks no
kapitāldaļu turētāja
puses. Dažādas un
mainīgas prasības.
Politiski tendētas
prasības un uzdevumi.

Kapitāldaļu turētājs
iejaucas
kapitālsabiedrības
darbībā un dod
neatbilstošus rīkojumus
un uzdevumus:
 Darbībai traucējoši
uzdevumi un rīkojumi
 Darbībai neatbilstoši
uzdevumi un rīkojumi
 Neoficiāli un darbībai
neatbilstoši uzdevumi

Dažādu dabas
katastrofu risks

Dabas katastrofu dēļ tiek
traucēta pilsētas
ūdensapgāde un
kanalizācijas sistēma.

Risks nodarīt kaitējumu
trešām personām
kapitālsabiedrībai
veicot savu
pamatdarbību.

Veicot remontdarbus un
būvdarbus tiek nodarīti
zaudējumi trešajām
personām

Trešo personu
nepamatotas un/vai
pamatotas prasības pret
kapitālsabiedrību.

Tiek izvirzītas
nepamatotas prasības
pret SIA “Bauskas
ūdens”

Trešo personu apzināta
vai neapzināta darbība,
lai nodarītu bojājumus

Tiek nodarīti bojājumi U,
K un LK tīkliem, būvēm
un vai to elementiem,
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Veikt skaidrojošo darbu par U, K un LK
sistēmām, tās uzdevumiem un darbību.
Regulāri publiskot un skaidrot savas darbības
un to motivāciju, preventīvi novēršot
neatbilstošu uzdevumu saņemšanas iespēju.
Pārrunāt ar atbildīgajiem kapitāldaļu turētāja
cilvēkiem uzdevumu neatbilstību un to
iespējamo ietekmi uz uzņēmumu.
Uzņēmuma vadītājam un atbildīgajiem
darbiniekiem izvērtēt šo uzdevumu izpildes vai
neizpildes sekas.
Ja nepieciešams, atteikties realizēt neatbilstošus
rīkojumus par to informējot kapitāldaļu turētāju
un atbildīgajam personālam rēķināties ar
iespēju, ka būsiet atstādināts no darba
pienākumu veikšanas uzņēmumā.
Nelikumību gadījumos ziņot atbilstošām valsts
institūcijām.
Sistēmu rezervēšana un rezerves elementu
izveide.
Līgumos atrunāt, ka dabas katastrofu
gadījumos iespējami pakalpojumu
pārtraukumi.
Pirms darbiem apzināt konkrētos riskus.
Plānot darbus un pasākumus lai riski neiestātos.
Iestājoties riskam pēc iespējas ātrāk to novērst.
Pārrunāt un censties vienoties ar trešo pusi
sarunu ceļā.
Nepieciešamības gadījumā piesaistīt
kompetentu juristu, kā ārpakalpojuma
sniedzēju.
Katrā gadījumā reaģēt asi un kategoriski
noraidīt nepamatotās prasības. Prasīt atsaukt
savas prasības prasītājam.
Piesaistīt kompetentus juristu, kā
ārpakalpojumu.
Vērsties ar pretprasībām pret prasītāju par
zaudējumu piedziņu, ja prasības tiek uzturētas.
Regulāri apsekot būves un tīklus.
Veikt objektu apsardzi, izmantojot apsardzes
firmu pakalpojumus.

Riska nosaukums
ūdensapgādes,
kanalizācijas un lietus
kanalizācijas sistēmām
un/vai to elementiem.
Terorisma draudi

Riska raksturojums Iespējamie pasākumi riska novēršanai
vai mazināšanai vai rīcība riska
iestāšanās gadījumā
kuri apdraud to
funkcionalitāti.
Ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas, un
to elementi var interesēt
arī teroristu organizācijas
dažādu pasākumu
plānošanai sākot ar
cilvēku apdraudējumu
izmantojot ūdensapgādes
sistēmas un beidzot ar
pilsētas dzīves
paralizēšanu, sabojājot
dažādus UK sistēmas
elementus.

26

Veikt ūdensapgādes II. pacēluma stacijas un
artēzisko aku lauka regulāru apsardzi
izmantojot apsardzes firmu pakalpojumus.
Pieaugot draudu līmenim apsvērt 24 stundu
fiziskas apsardzes ieviešanu II. pacēluma
stacijā.
Nodrošināt apsardzes signalizāciju un apsardzi
KSS un NAI.
Identificēt UK sistēmas vājos punktus un
regulāri, bet ne noteiktos laikos, veikt UK
sistēmas apsekošanu un vājo punktu inspekciju,
sasaistot regularitāti ar terorisma draudu līmeni.

5. Finanšu prognozes
5.1 Kapitālsabiedrības finanšu mērķi un darbības efektivitāti raksturojošie
finanšu rādītāji, veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā (EUR)
5.tabula
Nr.

Rādītāji
1

2016. gads
2

Plāns
2017. gads
3

2018. gads
4

1.

Neto apgrozījums, kopā

597 700

615 000

625 000

1.1.

ūdensvads

234 000

241 000

245 000

1.2.

kanalizācija

269 000

273 000

277 000

1.3.

94 700

101 000

103 000

2.

palīgdarbība
Peļņa pirms nolietojuma, procentiem un nodokļiem
(EBITDA )

160 730

134 000

139 000

3.

Bruto peļņa

69 100

99 800

104 800

4.

Peļņa pirms nodokļiem

- 28 500

3 500

8 500

5.

Neto peļņa

- 30 000

2 000

7 000

6.

Rentabilitātes rādītāji
Pašu kapitāla atdeve (ROE) (neto
peļņa(zaudējumi)/pašu kapitāls), %
Aktīvu atdeve (ROA) (neto peļņa(zaudējumi)/aktīvi),
%
Bruto peļņas rentabilitāte (bruto peļņa/neto
apgrozijums), %
Realizācijas rentabilitāte (ROS) (pārskata perioda
peļņa/zaudējumi pirms nodokļiem/neto
apgrozījums), %
Neto peļņas rentabilitāte (neto peļņa/neto
apgrozijums), %

- 1.4

0.1

0.3

- 0.4

0.0

0.1

11.6

16.2

16.8

- 4.8

0.6

1.4

-5.0

0.3

1.1

26.9

21.8

22.2

x

x

x

Finanšu līdzsvara koeficients (pašu kapitāls/aktīvi), %

30.6

31.8

34.5

Saistību īpatsvars (saistības/bilances kopsumma), %

69.3

68.1

65.3

Aizņemtā kapitāla īpatsvars (aizņēmumi/pašu
kapitāls), %

16.2

14.9

12.6

1.3

1.1

1.0

0.5

0.4

0.4

EBITDA rentabilitāte (EBITDA/neto apgrozījums), %
7.

8.

Kapitāla struktūra

Likviditāte
Ātrās likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļikrājumi /īstermiņa saistības)
Absolūtās likviditātes koeficients (naudas līdzekļi/
īstermiņa saistības)

9.

Pašvaldības budžetā veiktās iemaksas (kopā)

1 500

1 500

1 500

9.2.

Nekustamā īpašuma nodoklis

1 500

1 500

1 500

10.

Valsts budžetā veiktās iemaksas (kopā)

242 000

249 100

258 500

10.1.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

10.2.

Pievienotās vērtības nodoklis
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba
devēja daļa)

107 000

109 000

112 000

80 000

84 000

88 000

10.3.

27

10.4.

iedzīvotāju ienākuma nodoklis

43 000

44 000

46 000

10.5

Dabas resursu nodoklis

9 700

9 800

10 000

10.6

citi nodokļi un nodevas

2 300

2 300

2 500

11.

Darbinieku skaits

26

26
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5.2. Bilances prognoze (EUR)
6. tabula Bilance
Nr.

2016. gads

Plāns
2017. gads

2018. gads

2

3

4

6 885 000

6 800 000

6 850 000

12 000

14 000

15 000

6 873 000

6 786 000

6 835 000

Rādītāji

1

Aktīvs
1.

Ilgtermiņa ieguldījumi

2.

Nemateriālie ieguldiījumi

3.

Pamatlīdzekļi

4.

Finanšu ieguldījumi

5.

Apgrozāmie līdzekļi

335 000

340 000

390 000

6.

Krājumi

44 000

40 000

50 000

7.

Debitori

181 000

180 000

190 000

8.

Naudas līdzekļi

110 000

120 000

150 000

9.

Aktīvs kopā

7 220 000

7 140 000

7 240 000

Pasīvs
10.

Pašu kapitāls

2 206 200

2 268 400

2 500 400

11.

Akciju vai daļu kapitāls

2 214 800

2 275 000

2 500 000

12.

Rezerves

13.

Nesadalītā peļņa

-8 600

-6 600

400

14.

Uzkrājumi

12 000

12 000

12 000

15.

Kreditori

5 001 800

4 859 600

4 727 600

16.

Ilgtermiņa kreditori

4 778 796

4 580 238

4 381 680

16.1.

t.sk. Aizņēmumi

336 936

315 878

294 820

4 441 860

4 264 360

4 086 860

16.2.

Nākamo periodu ieņēmumi
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17.

Īstermiņa kreditori

223 004

279 362

345 920

17.1.

t.sk. Aizņēmumi

21 060

21 060

21 060

177 000

177 000

177 000

24 944

81 302

147 860

7 220 000

7 140 000

7 240 000

17.2.

Nākamo periodu ieņēmumi

17.3

citi kreditori

18.

Pasīvs kopā

5.3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins (EUR)
7.tabula
Nr.

Rādītāji
1

2016. gads
2

Plāns
2017. gads
3

2018. gads
4

1.

Neto apgrozījums

597 700

615 000

625 000

2.

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

528 600

515 200

520 200

3.

Bruto peļņa vai zaudējumi

69 100

99 800

104 800

4.

Administrācijas izmaksas

92 770

95 000

95 000

5.

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

181 500

177 000

177 000

6.

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

186 000

178 000

178 000

7.

Pārējie procentu un tamlīdzīgie ieņēmumi

8.

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

9.

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

10.

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu (avanss)

11.

Pārējie nodokļi

12.

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem
(neto peļņa)
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-

-

-

330

300

300

-28 500

3 500

8 500

-

-

-

1 500

1 500

1 500

-30 000

2 000

7 000

5.4. Naudas plūsma (EUR)
8.tabula
Nr.

Rādītāji
1

1.

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu
Ienākošā naudas plūsma

2016. gads
2

Plāns
2017. gads
3

2018. gads
4

155 458

110 000

120 000

2.

Pamatdarbības ieņēmumi (t.sk. pievienotās
vērtības nodoklis)

623 000

660 000

675 000

2.1.

ieņēmumi no pamatdarbības

607 000

610 000

615 000

2.2.

ieņēmumi no pārējās saimnieciskās darbības
Citi piesaistītie finanšu līdzekļi (aizņēmumi, ES
fondu projektu ieņēmumi u.c.)

16 000

50 000

60 000

57 000

60 000

150 000

3.
3.1.
3.2.

t.sk. Bauskas novada domes līdzekļi
ES fondu projektu izdevumi kanalizācijas pašteces
tīklu izbūvei

4.

Ārkārtas ieņēmumi

5.

Kopējie naudas ienākumi
Izejošā naudas plūsma

680 000

720 000

825 000

6.

Atlīdzība (t.sk. darba devēja VSAOI)

368 000

390 000

414 000

7.

Preces un pakalpojumi

96 068

96 640

104 640

8.

Nodokļi (PVN, NĪN, UIN, DRN) un nodevas

112 000

122 000

130 000

9.

Procentu maksājumi

330

300

300

10.

Pamatlīdzekļu iegāde un citas investīcijas

128 000

80 000

105 000

11.

Aizņēmumu pamatsummu atmaksa

21 060

21 060

21 060

12.

ES fondu projektu izdevumi

13

Kopējie naudas izdevumi

725 458

710 000

795 000

14.

Naudas līdzekļu pieaugums/samazinājums

- 45 458

10 000

30 000

15.

Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām

110 000

120 000

150 000

20 000

SIA "Bauskas ūdens"
Valdes loceklis Imants Svētiņš
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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 LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 27.oktobrī

prot.Nr.23, 19.p.

Par pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA „BAUSKAS SILTUMS”
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
(turpmāk – Likums) 7.panta pirmo daļu publiskai personai, tai skaitā pašvaldībai, ir pienākums ne
retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību
Likuma 4.panta nosacījumiem. Likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka lēmumu par publiskas
personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā
lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver:
1) vērtējumu attiecībā uz atbilstību Likuma 4.panta nosacījumiem,
2) vispārējo stratēģisko mērķi.
Atbilstoši Likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem publiska persona drīkst iegūt
līdzdalību kapitālsabiedrībā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos.
Bauskas novada pašvaldībai pieder 100 % kapitāla daļas kapitālsabiedrībā SIA
„BAUSKAS SILTUMS”, reģistrācijas numurs 43603001681, (turpmāk – Kapitālsabiedrība) un
Bauskas novada domei ir jāpieņem lēmums, kurā tai jāizvērtē pašvaldības līdzdalības
Kapitālsabiedrībā atbilstība Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas minētajiem
gadījumiem, kā arī jānosaka vispārējais stratēģiskais mērķis.
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajai daļai publiska persona savu
funkciju efektīvai izpildei var dibināt kapitālsabiedrību vai iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā
ja īstenojas viens no šādiem nosacījumiem:
1) tiek novērsta tirgus nepilnība – situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu
īstenošanu attiecīgajā jomā;
2) publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu kontrolētas kapitālsabiedrības
darbības rezultātā tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai
pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai;
3) tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās
teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam pašvaldība ir dalībnieks kapitālsabiedrībās,
kuru darbības mērķi ir saistīti ar no pašvaldības funkcijām izrietošu pārvaldes uzdevumu veikšanu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības dibināt kapitālsabiedrības, kā arī
ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās. Līdz ar to pašvaldība, pamatojoties uz
iepriekšminētajām tiesību normām, ir tiesīga darboties privāto tiesību jomā, iegūstot dalību
pašvaldības kapitālsabiedrībā.
Atbilstoši likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajam
pašvaldību autonomajās funkcijās ietilpst: organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu
savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.

SIA „BAUSKAS SILTUMS” ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kas Bauskas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā – Bauskas pilsētā nodrošina no likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punkta izrietošu uzdevumu - siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu.
Kapitālsabiedrība izveidota atbilstoši Bauskas pilsētas domes 2003.gada 16.janvāra
lēmumam, pārveidojot Bauskas pilsētas pašvaldības Siltumtīklu uzņēmumu par SIA „BAUSKAS
SILTUMS”. SIA „BAUSKAS SILTUMS” Komercreģistrā reģistrēta 2003.gada 22.aprīlī.
2014.gada 30.oktobrī Bauskas novada dome ir pieņēmusi lēmumu „Par deleģēšanas līguma
noslēgšanu ar SIA „BAUSKAS SILTUMS”, ar kuru nolemts deleģēt Bauskas novada pašvaldības
kapitālsabiedrībai SIA „BAUSKAS SILTUMS” no pašvaldības autonomās funkcijas - organizēt
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds
izrietošu pārvaldes uzdevumu – siltumapgādes nodrošināšanu Bauskas novada administratīvajā
teritorijā – Bauskas pilsētā, tas ir:
1) siltumenerģijas ražošana un piegāde, nodrošinot nepārtrauktu pakalpojumu sniegšanu
ēku, būvju apsildei, ventilācijai un karstā ūdens sagatavošanai enerģijas lietotājiem
atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
2) siltumenerģijas realizācija atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā noteiktiem
tarifiem;
3) siltumapgādes infrastruktūras, kas izmantojama sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai,
uzturēšana, apkalpošana, atjaunošana un rekonstrukcija un paplašināšana.
Bauskas novada dome deleģēšanas līgumu ar SIA „BAUSKAS SILTUMS” noslēgusi
2015.gada 3.martā. Līgums noslēgts uz 10 (desmit) gadiem.
Kapitālsabiedrība ir lielākais centralizētās siltumapgādes uzņēmums Bauskas novadā, kas
nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un realizāciju, kā arī siltumapgādes
infrastruktūras uzturēšanu. No kopējiem Kapitālsabiedrības ieņēmumiem 99 % tiek gūti no
siltumenerģijas realizācijas. Kapitālsabiedrība ar centralizēto siltumapgādi nodrošina Bauskas
pilsētas administratīvo teritoriju, 65 % Bauskas pilsētas iedzīvotājiem tiek sniegts centralizētās
siltumapgādes pakalpojums. Kapitālsabiedrības īpašumā ir siltumtīkli ar kopējo garumu 9,2 km,
siltumapgāde tik nodrošināta 124 objektiem Bauskas pilsētā - 82 dzīvojamām ēkām un 42
pašvaldības u.c. lietotāju objektiem. Siltumtrases Bauskas pilsētas administratīvās teritorijas
robežās pamatā ir rekonstruētas, siltumtrašu zudumi sastāda 13 % no saražotās enerģijas un
turpmākās investīcijas sniegs nelielu atdevi. Nerekonstruēto siltumtrašu apjoms 2016.gadā – 415
m.
2015.gada 30.decembrī projekta „Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana Bauskā”
(projekta īstenotāja – SIA „BAUSKAS SILTUMS”) ietvaros Bauskā tika uzstādīts 5 MW šķeldas
katls ar 1 MW dūmgāzu kondensatoru un izbūvēta šķeldas pieņemšanas infrastruktūra, tādejādi
turpmākos gadus nodrošinot Bauskas pilsētu ar drošu, kvalitatīvu, videi draudzīgu centralizētu
siltumapgādi. (piesaistīti ES finansējums 1 297 123,50 EUR). Ar šķeldas kalta uzstādīšanu SIA
„BAUSKAS SILTUMS” praktiski izpilda Eiropas Savienības uzstādījumus, ka enerģijas ražošanā
atjaunojamie energoresursi sastāda 30 %. Projekta īstenošanai Bauskas novada dome sniegusi
galvojumu Kapitālsabiedrībai aizņēmuma 2 594 247 EUR apmērā saņemšanai Valsts kasē
(Bauskas novada domes 2015.gada 17.septembra domes lēmums).
Kapitālsabiedrība katlumājas rekonstrukcijas rezultātā jau pašlaik izpilda ar Ministru
kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.243 „Noteikumi par energoefektivitātes prasībām
licencēta vai reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes
sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību” energoapgādes komersantam izvirzītās
energoefektivitātes prasības, kas jāizpilda sākot no 2018.gada.
Siltumapgādes nozares svarīguma nosacījumi ir iekļauti Bauskas novada attīstības
programmā 2012. – 2018.gadam, kurā Kapitālsabiedrībai noteikti šādi uzdevumi:
1) vidējā termiņa prioritātes VP2 „Kvalitatīva un droša vide” rīcības virziena RV 2.2
„Vides kvalitāte uzdevuma siltumapgādē” uzdevums U2.2.1 Komunālās saimniecības
attīstība: siltumapgādes efektivitāte un pieejamība, rezultatīvie rādītāji – uzstādīti
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automatizētās siltuma uzskaites skaitītāji ar iespēju attālināti nolasīt mērījumus un
iestatīt parametrus,
2) vidēja termiņa prioritātes VP5 „Efektīva pārvalde” rīcības virziena 5.1 „Pašvaldības un
tās iestāžu, uzņēmumu darbības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” uzdevuma
U5.1.1 „Paaugstināt pārvaldes efektivitāti aktivitāte” izpildei: vadības kvalitātes
sistēmas ieviešana, rezultatīvais rādītājs – vadības kvalitātes sistēmas izstrāde un
pakāpeniska īstenošana, darbinieku apmācība.
Attiecībā uz Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajiem priekšnosacījumiem
komercdarbības veikšanai jāņem vērā, ka Kapitālsabiedrība sniedz pakalpojumus siltumenerģijas
nozarē, nodrošinot pašvaldības iedzīvotājiem valsts regulētu sabiedrisko pakalpojumu –
centralizētu siltumapgādi. Atbilstoši pašvaldības attīstības un plānošanas dokumentiem
siltumenerģijas nozare ir stratēģiski svarīga joma pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai.
Saskaņā ar likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 4.panta pirmo daļu
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tāds komersants, kurš regulējamā nozarēs (tajā skaitā
ūdenssaimniecība) sniedz sabiedriskos pakalpojumus noteiktā teritorijā un kura darbība tiek
regulēta saskaņā ar šo likumu.
Kapitālsabiedrība uztur siltumenerģijas ražošanai, pārvades un sadales veikšanai
nepieciešamos objektus ieguldot lielus kapitālieguldījumus, nodrošina nepārtrauktu sabiedriskā
pakalpojuma sniegšanu, regulējamā nozarē noteikto pakalpojumu drošības prasību ievērošanu un
darbinieku kvalifikācijas atbilstību, kā arī nozares speciālajiem normatīvajiem aktiem,
tehniskajiem noteikumiem un standartiem atbilstoša pakalpojuma kvalitāti.
Kapitālsabiedrība ir licencēts energoapgādes komersants, kas nodarbojas ar energoapgādi.
Kapitālsabiedrībai ir izsniegtas pakalpojumu licences:
1) siltumenerģijas ražošanai Bauskas pilsētā (SPRK licence Nr.S1-002), licences darbības
laiks līdz 2023.gada 27.oktobrim,
2) siltumenerģijas pārvadei un sadalei Bauskas pilsētā (SPRK licence Nr.S2-001),
licences darbības laiks līdz 2023.gada 27.oktobrim,
3) siltumenerģijas tirdzniecībai Bauskas pilsētā (SPRK licence Nr.S4-001), licences
darbības laiks līdz 2023.gada 27.oktobrim.
Izvērtējot pašvaldības līdzdalību Kapitālsabiedrībā, konstatēts, ka Kapitālsabiedrība savu
darbību veic pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai stratēģiski svarīgā, valsts regulējamā
nozarē atbilstoši pašvaldības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem, prioritātēm un
uzdevumiem. Kapitālsabiedrībai ir uzdoti no pašvaldību autonomajām funkcijām izrietoši
pārvaldes uzdevumi, lai efektīvi sasniegtu pašvaldībai noteiktos stratēģiskos mērķus: „Bauskas
novada iedzīvotāji var strādāt” un „Iedzīvotāji grib dzīvot Bauskas novadā”.
Izvērtējot iespējamās juridiskās darbības formas visu iepriekš minēto mērķu un uzdevumu
sasniegšanai un pašvaldības funkciju nodrošināšanai, secināms, ka komercdarbība (pašvaldības
kapitālsabiedrība) ir efektīvākais veids, līdz ar to ir saglabājama pašvaldības līdzdalība
Kapitālsabiedrībā.
2016.gada aprīlī Bauskas novada domē ir iesniegta Kapitālsabiedrības vidēja termiņa
darbības stratēģija 2016.-2018. finanšu gadam, kurā noteikti konkrēti sasniedzami mērķi un šo
mērķu sasniegšanai veicamie uzdevumi atbilstoši pašvaldības un Kapitālsabiedrības attīstības un
plānošanas dokumentiem
Stratēģija izstrādāta, ievērojot pašvaldības plānošanas dokumentos noteiktos uzdevumus
Kapitālsabiedrībai un Likuma 57.panta nosacījumus.
Kapitālsabiedrība stratēģijā noteikusi stratēģisko mērķi - nodrošināt Bausku ar drošu
kvalitatīvu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu centralizētu siltumapgādi.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 1.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo un trešo daļu, 88.panta pirmās
daļas 2.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta
pirmo daļu, 5.panta pirmo un ceturto daļu, 7.pantu, Bauskas novada domes 2015.gada
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22.decembra noteikumu Nr.6 „Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības
noteikumi” 7.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atzīt Bauskas novada pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA „BAUSKAS SILTUMS” par
atbilstošu Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punktam.
2. Saglabāt Bauskas novada pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA „BAUSKAS SILTUMS”.
3. Noteikt SIA „BAUSKAS SILTUMS” šādus vispārējos stratēģiskos mērķus:
3.1.
nodrošināt Bauskas pilsētu ar drošu, kvalitatīvu, videi draudzīgu centralizētu
siltumapgādi, sniedzot iedzīvotājiem augstas kvalitātes pakalpojumus;
3.2.
organizēt sniedzamo pakalpojumu tehnoloģisko attīstību un paplašināšanu
atbilstoši pašvaldības plānošanas dokumentiem, sabalansējot infrastruktūras attīstības
nepieciešamību ar nākotnē plānotajiem patēriņa apjomiem un pieejamajiem resursiem;
3.3.
pakalpojumus sniegt par ekonomiski pamatotām izmaksām.
4.
Apstiprināt SIA „BAUSKAS SILTUMS” vidējā termiņa darbības stratēģiju no 2016. līdz
2018.finanšu gadam.
5.
Uzdot pašvaldības izpilddirektoram ne retāk kā reizi piecos gados nodrošināt pašvaldības
līdzdalības pārvērtēšanu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „BAUSKAS SILTUMS”.
6.
Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes priekšsēdētājam.
Pielikumā: SIA „BAUSKAS SILTUMS” vidēja termiņa darbības stratēģija no 2016. līdz
2018.finanšu gadam uz 20 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 27.oktobrī

prot.Nr.23, 20.p.

Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un to norakstīšanu
Veicot ikgadējo Bauskas novada pašvaldības pamatlīdzekļu inventarizāciju, tika secināts,
ka grāmatvedības uzskaitē ir vairāki nepabeigtās būvniecības objekti. Izvērtējot faktiskos
apstākļus attiecībā uz šiem nepabeigtās būvniecības objektiem tika konstatēts, ka 2008.gadā tika
izstrādāti vairāki tehniskie projekti:
1) Baznīcas ielas rekonstrukcijas projekts par 6715,95 EUR (seši tūkstoši septiņi simti
piecpadsmit euro un 95 centi), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk– PVN);
2) Katoļu ielas rekonstrukcijas projekts par 6715,95 EUR (seši tūkstoši septiņi simti piecpadsmit
euro un 95 centi), ieskaitot PVN;
3) Strautnieku ielas rekonstrukcijas projekts par 6715,95 EUR (seši tūkstoši septiņi simti
piecpadsmit euro un 95 centi), ieskaitot PVN;
4) gāzesvada projekts Lidlauka ielā, Bauskā ar atlikušo vērtību 4439,32 EUR (četri tūkstoši četri
simti trīsdesmit deviņi euro un 32 centi), ieskaitot PVN;
5) Mūzikas skolas jaunbūves projekts Bauskā ar atlikušo vērtību 3964,12 EUR (trīs tūkstoši deviņi
simti sešdesmit četrit euro un 12 centi), ieskaitot PVN;
6) 2012.gadā tika izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums peldbaseinam (EKODOMA)
ar atlikušo vērtību 4860,53 EUR (četri tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro un 53 centi),
ieskaitot PVN.
Visu iepriekšminēto tehnisko projektu derīguma termiņš ir beidzies un būvniecība nav
uzsākta.
Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārējie būvnoteikumi”,
kas bija spēkā līdz 01.10.2014., 110.punktā bija noteikts, ka gadījumā, ja būvdarbi nav uzsākti,
akceptētā būvprojekta derīguma termiņš ir divi gadi.
Ievērojot minētos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, atbilstoši Bauskas novada domes pamatlīdzekļu
inventarizācijas komisijas 2016.gada 11.janvāra aktam Nr.152 un 2016.gada 6.janvāra aktam
Nr.155, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izslēgt no Bauskas novada domes grāmatvedības uzskaites šādus nepabeigtās celtniecības
objektus:
1.1. Baznīcas iela, Bauskā ar atlikušo vērtību 6715,95 EUR (seši tūkstoši septiņi simti
piecpadsmit euro un 95 centi), ieskaitot PVN;
1.2. Katoļu iela, Bauskā ar atlikušo vērtību 6715,95 EUR (seši tūkstoši septiņi simti piecpadsmit
euro un 95 centi), ieskaitot PVN;
1.3. Strautnieku iela, Bauskā ar atlikušo vērtību 6715,95 EUR (seši tūkstoši septiņi simti
piecpadsmit euro un 95 centi), ieskaitot PVN;
1.4. gāzesvada projekts Lidlauka ielā, Bauskā ar atlikušo vērtību 4439,32 EUR (četri tūkstoši četri
simti trīsdesmit deviņi euro un 32 centi), ieskaitot PVN;

1.5. Mūzikas skolas jaunbūve Bauskā ar atlikušo vērtību 3964,12 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti
sešdesmit četri euro un 12 centi), ieskaitot PVN;
1.6. tehniskais projekts peldbaseinam (EKODOMA) ar atlikušo vērtību 4860,53 EUR (četri
tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro un 53 centi), ieskaitot PVN.
2. Lēmuma 1.punktā minēto nepabeigtās celtniecības objektu izdevumus norakstīt izdevumos.
3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.23, 21.p.

Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma
Lauku iela 11, Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada dome 2016.gada 29.septembrī pieņēma lēmumu „Par atlīdzības
noteikšanu par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu Lauku iela 11, Bauskā”.
Ar šo lēmumu apstiprināta atlīdzība 9000 EUR apmērā sporta spēļu halles Pilskalna ielā 26,
Bauskā rekonstrukcijas projekta realizēšanas vajadzībām atsavināmajam nekustamam īpašumam
– zemes vienībai 610 m² platībā, kadastra apzīmējums 4001 001 0145, Lauku ielā 11, Bauskā. Uz
zemes vienības atrodas Bauskas novada pašvaldībai piederošās ēkas: tiesnešu māja, būves kadastra
apzīmējums 4001 001 0157 003, un katlu māja, būves kadastra apzīmējums 4001 001 0157 004.
Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas
likuma 9.panta pirmo daļu pašvaldība triju mēnešu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par
atlīdzības apmēru, pieņem lēmumu ierosināt sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā
nekustamā īpašuma atsavināšanu par noteikto atlīdzību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas
5.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Sabiedrības
vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9.panta pirmo daļu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Atsavināt par atlīdzību 9000 EUR (deviņi tūkstoši euro) no R.G. par labu Bauskas novada
pašvaldībai nekustamo īpašumu – zemes vienību 610 m² platībā, kadastra apzīmējums 4001 001
0145, uz kuras atrodas Bauskas novada pašvaldībai piederošās ēkas: tiesnešu māja, būves kadastra
apzīmējums 4001 001 0157 003, un katlu māja, būves kadastra apzīmējums 4001 001 0157 004.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija" sagatavot
pirkuma līgumu.
3. Noteikt, ka pēc pirkuma līguma noslēgšanas atsavinātais nekustamais īpašums
pievienojams pašvaldībai piederošajam nekustamam īpašumam Pilskalna iela 26, Bauskā,
kadastra apzīmējums 4001 001 0216.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.X,
Zaļajā ielā X, Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts A.D. iesniegums ar lūgumu atļaut iegūt īpašumā
pašvaldībai piederošo neprivatizētu dzīvokli Nr.X, Zaļajā ielā X, Bauskā.
Izskatot A.D. iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.X dzīvojamā mājā Zaļajā
ielā X, Bauskā ar platību 41,3 m². Dzīvoklis ir izīrēts A.D. un ar viņu ir noslēgts dzīvojamās telpas
īres līgums. Dzīvokļa īrniecei nav īres un komunālo maksājumu parādu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes
loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.X, Zaļajā ielā X, Bauskā, Bauskas nov. ar kopējo platību 41,3 m², dzīvojamās
mājas un palīgēkas 413/3637 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošu
dzīvokli Nr.X, Zaļajā ielā X, Bauskā, Bauskas nov. ar kopējo platību 41,3 m², dzīvojamās
mājas un palīgēkas 413/3637 domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā,
sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
Domes priekšsēdētājs
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.5,
Ernesta Kapkalna ielā 3, Īslīces pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts divistabu dzīvoklis Nr.5, Ernesta
Kapkalna ielā 3, Īslīces pagastā ar platību 42,3 m². Dzīvoklis ilgstoši nav apdzīvots, nav dzīvošanai
derīgā stāvoklī un tā sakārtošanai nepieciešami ievērojami pašvaldības finanšu līdzekļi.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrās daļu publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.5, Ernesta Kapkalna ielā 3, Bērzi, Īslīces pag., Bauskas nov. ar kopējo platību
42,3 m², dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4068 006
0056, 425/3637 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.5, Ernesta
Kapkalna ielā 3, Bērzi, Īslīces pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 42,3 m², dzīvojamās
mājas, palīgēkas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4068 006 0056, 425/3637
domājamās daļas.
3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1,
Ernesta Kapkalna ielā 5, Īslīces pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts divistabu dzīvoklis Nr.5, Ernesta
Kapkalna ielā 3, Īslīces pagastā ar platību 54,0 m². Dzīvoklis ilgstoši nav apdzīvots, nav dzīvošanai
derīgā stāvoklī un tā sakārtošanai nepieciešami ievērojami pašvaldības finanšu līdzekļi.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrās daļu publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.1, Ernesta Kapkalna ielā 5, Bērzi, Īslīces pag., Bauskas nov. ar kopējo platību
54,0 m², dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4068 006
0158, 540/4986 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldības bilancē esošo dzīvokli Nr.1, Ernesta
Kapkalna ielā 5, Bērzi, Īslīces pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 54,0 m², dzīvojamās
mājas, palīgēkas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4068 006 0158, 540/4986
domājamās daļas.
3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
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Par dienesta dzīvojamās telpas „Gammas”-X, Codes pagastā īres līguma
pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts L.T. iesniegums ar lūgumu atjaunot dienesta dzīvokļa
„Gammas”-X, Code, Codes pag. īres līguma termiņu, jo turpina darba tiesiskās attiecības ar Codes
pamatskolu. Iesniegums saņemts Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 19.septembrī.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pamatskola”
23.09.2016. izziņa Nr. 1-24/2016-12 „Par L.T.”.
Izskatot L.T. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
L.T. īrē dienesta dzīvokli „Gammas”-X, Code, Codes pag., Bauskas nov. Dzīvojamās telpas
īres līguma termiņš beidzies 2016.gada 28.februārī.
L.T. turpina darba attiecības ar Bauskas novada pašvaldības iestādi „Codes pamatskola”.
Dienesta dzīvokļa īrniecei nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 26.panta piekto daļu, kas nosaka, ja darba
attiecības vai mācības turpinās, valsts vai pašvaldības dienesta dzīvokļa īrniekam pēc dienesta
dzīvokļa īres līguma termiņa izbeigšanās ir pirmtiesības uz dienesta dzīvokļa īres līguma
pagarināšanu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Pagarināt dienesta dzīvojamās telpas „Gammas”-X, Code, Codes pag., Bauskas nov. īres
līguma termiņu ar L.T., personas kods XXXX, uz darba attiecību laiku līdz 2017.gada 31.
augustam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītājai D.Šķiliņai
viena mēneša laikā veikt grozījumus 12.03.2015. noslēgtajā dienesta dzīvojamās telpas
„Gammas”-X, Code, Codes pag., Bauskas nov. īres līgumā.
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Par sociālā dzīvokļa „Pamati”–X, Codes pagastā īres līguma atjaunošanu
2011.gada 7.jūlijā ar I.B. tika noslēgts sociālā dzīvokļa „Pamati”-X, Codes pagastā, Bauskas
nov. īres līgums. 2015.gada 28.decembrī sociālā dzīvokļa īres līgums tika atjaunots. 2016.gada
13.septembrī saņemts I.B. iesniegums ar lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa „Pamati” -X, Codes
pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Izskatot I.B. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus Bauskas novada dome konstatēja:
I.B. ar ģimeni īrē sociālo dzīvokli „Pamati”-X, Codes pagastā, Bauskas nov. un sociālā
dzīvokļa īres līguma beigu termiņš ir 2016. gada 30.jūnijs;
I.B. ģimenei piešķirts trūcīgās personas statuss līdz 2017.gada 28.februārim;
īrniecei I.B. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, kas nosaka, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes
locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa „Pamati”-X, Codes pagastā, Bauskas nov. īres līguma termiņu
ar I. B., personas kods XXXX, līdz 2017.gada 28.februārim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītājai D.Šķiliņai
sociālā dzīvokļa „Pamati” -X, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu ar I.B.
noformēt ar rakstisku papildu vienošanos pie spēkā esošā īres līguma.
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Par dzīvojamās telpas „Jumpravas 4”-X, Mežotnes pagastā īres līguma
atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 30.septembrī saņemts I.B., deklarētā dzīvesvieta:
„Jumpravas 4”-X, Jumprava, Mežotnes pag., Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt
dzīvojamās telpas „Jumpravas 4”-X, Jumprava, Mežotnes pag. īres līgumu.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta
pārvalde” 29.09.2016. izziņa Nr.1-5/112 „Par komunālajiem maksājumiem”.
Izskatot I.B. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
I.B. ģimene īrē dzīvokli „Jumpravas 4”-X, Jumprava, Mežotnes pag., Bauskas nov.
Dzīvojamās telpas „Jumpravas 4”-X, Jumprava, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līgums noslēgts
uz laiku līdz 2016.gada 31.augustam.
Dzīvojamās telpas „Jumpravas 4”-X, Jumprava, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma
5.2.5.apakšpunktā ietverta īrnieka tiesība prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu.
Īrniecei I.B. nav īres maksas un maksas, kas saistīta ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums
ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt līguma pagarināšanu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas „Jumpravas 4”-X, Jumprava, Mežotnes pag., Bauskas nov.
īres līguma termiņu ar I.B., personas kods XXXX, līdz 2017.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” vadītājam
N.Vāveram viena mēneša laikā veikt grozījumus ar I.B. 01.04.2015. noslēgtajā
dzīvojamās telpas „Jumpravas 4”-X, Jumprava, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres
līgumā.
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Par dzīvojamās telpas „X”, Vecsaules pagastā īres līguma pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 23.septembrī saņemts G.S., deklarētā dzīvesvieta:
„X”, Jaunsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov., iesniegums, kurā viņa lūdz pagarināt dzīvojamās
telpas „X”, Jaunsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līgumu, kura termiņš beigsies 2016.gada
31.oktobrī.
Iesniegumam G.S. pievienojusi Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta
pārvalde” 29.09.2013.izziņu Nr.1-07/113 „Par parādu neesamību G.S.”.
Izskatot G.S. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
G.S. īrē dzīvokli „X”, Jaunsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. Dzīvojamās telpas „X”,
Jaunsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2016.gada 31.oktobrim.
Dzīvojamās telpas „X”, Jaunsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līgumā ietvertas
īrnieka tiesības prasīt īres līguma pagarināšanu pirms īres līguma termiņa izbeigšanās.
Īrniecei G.S. nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums
ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt līguma pagarināšanu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas „X”, Jaunsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņu ar G.S., personas kods XXXX, līdz 2019.gada 31. oktobrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītājai viena
mēneša laikā veikt grozījumus ar G.S. 08.11.2010. noslēgtajā dzīvojamās telpas „X”,
Jaunsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līgumā.
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Par dzīvojamās telpas „Lauktehnika 14”-X, Īslīces pagastā īres līguma
atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts K.B., deklarētā dzīvesvieta: „Lauktehnika 14”-X,
Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas
Lauktehnika 14”-X, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līgumu, kura termiņš beidzies
2016.gada 30.jūnijā.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Īslīces
ūdens” 20.07.2016. izziņa Nr.14 „Par īres dzīvokļa Lauktehnika 14”-X, Rītausmas, Īslīces pag.
komunālajiem maksājumiem”.
Izskatot K.B. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
K.B. īrē dzīvojamās telpas „Lauktehnika 14”-X, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov.
Dzīvojamās telpas Lauktehnika 14”-X, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līgums noslēgts
uz laiku līdz 2016.gada 30.jūnijam.
Dzīvojamās telpas „Lauktehnika 14”-X, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma
2.2.apakšpunktā ietvertas īrnieka tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu, iesniedzot
iesniegumu Bauskas novada domei.
Īrniecei K.B. nav īres maksas parāda, bet ir maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, parāds 105,96 EUR.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums
ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt līguma pagarināšanu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas Lauktehnika 14”-X, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov.
īres līguma termiņu ar K.B., personas kods XXXX, līdz 2017.gada 28.februārim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces ūdens” viena mēneša
laikā veikt grozījumus ar K.B. 29.06.2015. noslēgtajā dzīvojamās telpas „Lauktehnika
14”-X, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līgumā.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu un dzīvojamās telpas Kalēju iela X,
Bauskā īres līguma noslēgšanu
Bauskas novada pašvaldībā 15.09.2016. saņemts E.J. iesniegums ar lūgumu pagarināt
sociālā dzīvokļa Kalēju iela X, Bauska īres līguma termiņu un 29.09.2016. iesniegums ar lūgumu
noslēgt dzīvojamās telpas Kalēju ielā X, Bauskā īres līgumu.
Izskatot E.J. iesniegumus un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
E.J. ar ģimeni: sievu G.J., dēlu I.J., dz.26.08.1985., meitu O.Dz., dz. 19.03.1989., mazmeitu
M.J., dz.21.02.2006., īrē sociālo dzīvokli Kalēju ielā X, Bauskā, Bauskas nov. Sociālās dzīvojamās
telpas Kalēju iela X, Bauska, Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies 2016.gada 30.septembrī.
E.J. ģimene neatbilst Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” prasībām un nav atzīstama par
maznodrošinātu (trūcīgu).
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta
piekto daļu, ka persona (ģimene) zaudē tiesības īrēt sociālo dzīvokli, ja tā vairs neatbilst šā panta
nosacījumiem; 11.panta pirmās daļas 1.punktu, ka pašvaldība var izbeigt sociālā dzīvokļa īres
līgumu, izliekot īrnieku un viņa ģimenes locekļus, šādos gadījumos: ja īrnieks un viņa ģimenes
locekļi zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, jo neatbilst šā likuma 5.panta nosacījumiem;
11.panta ceturto daļu, ja šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā gadījumā īrnieks izteicis
vēlēšanos arī turpmāk īrēt līdz šim īrēto dzīvokli, noslēdzot jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu
likumā „Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā, pašvaldības dome var atcelt dzīvoklim sociālā
dzīvokļa statusu. Šādā gadījumā līdzšinējais sociālā dzīvokļa īres līgums tiek izbeigts un likumā
„Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā tiek noslēgts jauns dzīvojamās telpas īres līgums,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Atteikt atjaunot sociālā dzīvokļa Kalēju ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu
ar E.J.
2. Atcelt sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības dzīvoklim Kalēju ielā X, Bauskā, Bauskas nov.
3. Noslēgt dzīvojamās telpas Kalēju ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar E.J., personas
kods XXXX, uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā noslēgt dzīvojamās telpas Kalēju ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar
Edgaru Jēkabsonu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par dzīvojamās telpas Rīgas iela 64B-X, Bauskā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts A.S., deklarētā dzīvesvieta: Rīgas iela 64B-X, Bauska,
Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas Rīgas iela 64B-X, Bauska,
Bauskas nov. īres līgumu, kura termiņš beidzies 2016.gada 30.septembrī.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES
SERVISS” 07.10.2016. izziņa Nr.1-15/80 „Par īres dzīvokļa Rīgas ielā 64B-X, Bauskā
maksājumiem”.
Izskatot A.S. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
A.S. ar ģimeni īrē dzīvokli Rīgas ielā 64B-X, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas
Rīgas ielā 64B-X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2016.gada
30.septembrim.
Dzīvojamās telpas Rīgas ielā 64B-X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.apakšpunktā
ietverta īrnieka tiesība prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu.
Īrniecei A.S. īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds
ir 1994,44 EUR. Īrniecei ir noslēgta vienošanās par parāda pakāpenisku samaksu. Maksājumus
veic regulāri.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums
ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt līguma pagarināšanu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas Rīgas iela 64B-X, Bauska, Bauskas nov. īres līguma termiņu
ar A.S., personas kods XXXX, līdz 2017.gada 31.martam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus ar A.S. 08.03.2010. noslēgtajā dzīvojamās telpas Rīgas ielā
64B-X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par dzīvojamās telpas Rīgas iela 45 – X, Bauskā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 16.septembrī saņemts G.K., deklarētā dzīvesvieta
Rīgas iela 45-X, Bauska, Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu atjaunot dzīvojamās telpas Rīgas
iela 45-X, Bauska, Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES
SERVISS” 16.09.2016. izziņa Nr.1-15/74 „Par īres dzīvokļa Rīgas ielā 45-X, Bauskā
maksājumiem”.
Izskatot G.K. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
G.K. ar ģimeni īrē dzīvokli Rīgas ielā 45-X, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas Rīgas
ielā 45-X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2016.gada 30.septembrim.
Dzīvojamās telpas Rīgas ielā 45-X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.1.apakšpunktā
ietverta īrnieka tiesība prasīt īres līguma pagarināšanu.
Īrniekam G.K. nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums
ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt līguma pagarināšanu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas Rīgas iela 45-X, Bauska, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar
G.K., personas kods XXXX, līdz 2017.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus ar G.K. noslēgtajā dzīvojamās telpas Rīgas ielā 45-X,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
Domes priekšsēdētājs
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Par dzīvojamās telpas Salātu iela 18 – X, Bauskā īres līguma grozīšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 26.septembrī saņemts A.D., deklarētās dzīvesvietas
adrese: Salātu iela 18-X, Bauska, Bauskas nov. iesniegums, kurā viņa lūdz dzīvojamās telpas
Salātu iela 18-X, Bauska, Bauskas nov. īres līgumu noslēgt ar viņu, jo tēvs V.D. miris.
Izskatot A.D. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
dzīvojamās telpas Salātu iela 18-X Bauska, Bauskas nov. īrnieks V.D. 2016.gada 21.augustā miris;
A.D. un S.D. iemitinājušies un dzīvesvietu Salātu ielā 18-X Bauskā, Bauskas nov.
deklarējuši 1998.gada 23.oktobrī;
S.D., dzimis 29.04.1995., rakstiski apliecinājis, ka piekrīt dzīvojamās telpas Salātu iela 18X, Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanai uz māsas A.D. vārda.
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS” 15.09.2016.
izziņa Nr. 1-15/73 „Par īres dzīvokļa Salātu iela 18-X Bauska, Bauskas nov. maksājumiem”
apliecina, ka minētajai personai nav īres maksas parāda. Maksas, kas saistīta ar dzīvokļa lietošanu,
parāds par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem ir 1564,11 EUR un siltumenerģijas piegādes
pakalpojumiem – 1979,99 EUR.
Ar Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Bauskas siltums” 24.08.2016.
noslēgta „Vienošanās par parāda atmaksu”.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, ka īrnieka nāves vai
rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam
piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Salātu iela 18-X Bauska, Bauskas nov. īres līgumu ar A.D.,
personas kods XXXX, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena mēneša
laikā noslēgt dzīvojamās telpas Salātu iela 18-X, Bauska, Bauskas, Bauskas nov. īres līgumu
ar A.D..
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par dienesta dzīvokli Mēmeles ielā 3B-X, Bauskā
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 8.jūlijā saņemts Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas Mūzikas skola” direktores A.Velmunskas iesniegums ar lūgumu piešķirt dienesta
dzīvokli sitaminstrumentu spēles pedagogam I.R. un I.R. 2016.gada 11.oktobra iesniegums ar
lūgumu izīrēt dienesta dzīvokli uz darba attiecību laiku.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 23.pantu, kas paredz, ka dienesta
dzīvojamās telpas (telpas dienesta viesnīcā vai dienesta dzīvoklī) nodod lietošanā uz dienesta
dzīvojamo telpu īres līguma pamata vienīgi sakarā ar darba attiecībām vai uz mācību laiku,
26.panta otro daļu, ka valsts vai pašvaldības dienesta dzīvokļa īres līgumu uz termiņu, ne ilgāku
par trim gadiem, noslēdz dienesta dzīvokļa izīrētājs ar personu, kurai uz darba vai mācību laiku
nodod lietošanā dienesta dzīvokli, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Izīrēt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Mūzikas skola” pedagogam I.R.,
personas kods XXXX, dienesta dzīvojamās telpas Mēmeles ielā 3B-X, Bauskā, Bauskas
nov.
2. Dienesta dzīvokļa Mēmeles ielā 3B-X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu noslēgt uz darba
attiecību laiku līdz 2017.gada 31.augustam ar pirmtiesībām uz dienesta dzīvokļa īres
līguma pagarināšanu, ja darba attiecības turpinās.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā ar I.R. noslēgt dienesta dzīvojamās telpas Mēmeles ielā 3B-X, Bauskā,
Bauskas nov. īres līgumu.
Domes priekšsēdētājs
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rāmavu lauks”, Īslīces
pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 5.oktobrī saņemts SIA „UZVARA-LAUKS”
pilnvarotās personas Aijas Priedolas iesniegums, kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu „Rāmavu lauks”, Īslīces pagastā.
Izskatot SIA „UZVARA-LAUKS” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „Rāmavu lauks”, kas atrodas Bauskas novada Īslīces pagastā, kadastra
Nr.4068 010 0055, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 0055 4464;
nekustams īpašums „Rāmavu lauks”, kadastra Nr.4068 010 0055, sastāv no zemes vienības
1,3550 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0055;
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemes īpašnieks, ja
viņš vēlās iegūt īpašumā zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei.
Ar Bauskas novada domes 2015.gada 26.februāra lēmumu „Par starpgabala statusa
piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0055 Īslīces pagastā un nosaukuma
piešķiršanu” noteikts, ka zemes vienība 1,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0055 ir
starpgabals.
Pēc robežu uzmērīšanas dabā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0055
platība ir 1,3550 ha.
SIA „UZVARA-LAUKS” nekustamā īpašuma „Īslīces Dvari”, kadastra Nr.4068 008
0051, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0038 robežojas ar pašvaldības īpašumu
„Rāmavu lauks”.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu un 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Rāmavu
lauks”, Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4068 010 0055, kas sastāv no zemes vienības
1,3550 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0055.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs
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Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Upmaļi 1”
Ceraukstes pagastā
Nekustams īpašums „Upmaļi 1”, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagastā, kadastra
Nr.4050 007 0143, sastāv no zemes vienības 0,27 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 007
0143 un ēkas uz tās – dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4050 007 0143 001) ar diviem
dzīvokļu īpašumiem.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatu
nodalījumu Nr.1000 0055 6054 nekustams īpašums „Upmaļi 1”, kadastra Nr.4050 007 0143,
reģistrēts uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Dzīvojamā mājā „Upmaļi 1” esošais dzīvoklis „Upmaļi 1”– 1 mājai piesaistītā
zemesgabala 0,27 ha platībā 7220/12880 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatu nodalījumu Nr.1000 0055 6054-1
pieder A.B.
Dzīvojamā mājā „Upmaļi 1” esošais dzīvoklis „Upmaļi 1”– 2 mājai piesaistītā
zemesgabala 0,27 ha platībā 5660/12880 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatu nodalījumu Nr.1000 0055 6054-2
pieder Z.S.
Tā kā nekustams īpašums „Upmaļi 1”, kadastra Nr.4050 007 0143, pilnībā pieder iepriekš
minētajām fiziskajām personām, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo
īpašumu dzēšamas.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta pirmo
daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Upmaļi
1”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4050 007 0143, ir izbeigušās un ieraksts
Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašuma
tiesību dzēšanai uz nekustamo īpašumu „Upmaļi 1”, Ceraukstes pag., Bauskas nov.,
kadastra Nr.4050 007 0143.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0230 Ceraukstes
pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 6.oktobrī saņemts SIA „Ceraukstīte” iesniegums
(reģistrēts ar Nr.3441), kurā lūgts iznomāt zemes vienību 1,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4050 009 0230.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
saskaņā ar Ceraukstes pagasta padomes 2008.gada 16.septembra lēmumu „Par lauku
apvidus zemes piekritību” zemes vienība 1,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0230
ir piekrītoša pašvaldībai;
saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2016.gada 6.oktobra līdz 2016.gada 20.oktobrim tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā,
Ceraukstes pagasta pārvaldē un publicēta Bauskas novada domes mājaslapas sadaļā „Noma”. Citas
personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt SIA „Ceraukstīte”, reģistrācijas Nr.53603003491, juridiskā adrese: Klēts iela 18,
Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3908 zemes vienību 1,30 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4050 009 0230 saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar SIA „Ceraukstīte” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par amatpersonas darbības izvērtējumu
Bauskas novada dome 2016.gada 14.jūlijā pieņēma lēmumu „Par Zemgales apgabaltiesas
Civillietu tiesu kolēģijas 2016.gada 29.marta sprieduma izpildi”.
Atbilstoši minētajam lēmumam, pamatojoties uz Zemgales apgabaltiesas Civillietu tiesas
kolēģijas 2016.gada 29.marta spriedumu civillietā Nr.C10089614, Bauskas novada pašvaldības
iestādei „Vecsaules pagasta pārvalde” no Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta
līdzekļiem sprieduma izpildei piešķirts nepieciešamais finansējums – atlīdzības par darba
piespiedu kavējumu 25 926,85 euro, tajā skaitā, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas 4948,74 euro un ar lietas vešanu saistīto izdevumu samaksai 1500 euro.
Bauskas novada pašvaldība atbilstoši spriedumam samaksājusi valsts nodevu 965,22 euro, kā arī
ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus.
2016.gada 3.augustā Bauskas novada dome pieņēmusi ārkārtas sēdes lēmumu „Par
amatpersonu darbības izvērtējumu”, saskaņā ar kuru Bauskas novada dome nolēmusi atzīt, ka
Bauskas novada pašvaldības amatpersonu darbībās, pildot amata pienākumus, nav konstatējamas
ar nodomu vai aiz rupjas neuzmanības veiktas darbības, kas novedušas pie zaudējumu nodarīšanas
(civillieta Nr.C10089614).
Lēmums pamatots uz argumentiem, ka pirmās instances un apelācijas instances tiesas
tiesību normas piemērojušas un interpretējušas atšķirīgi, līdz ar to nav atzīstams, ka kāda no
Bauskas novada pašvaldības amatpersonām, pildot amata pienākumus, būtu rīkojusies tīši
prettiesiski vai aiz rupjas neuzmanības.
2016.gada 11.augustā Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks izdevis
rīkojumu Nr.3-7/133 „Par komisijas izveidošanu amatpersonu rīcības izvērtēšanai”, savukārt
2016.gada 15.augustā izdots jauns rīkojums Nr.3-7/134 „Par grozījumiem 2016.gada 11.augusta
rīkojumā Nr.3-7/133 „Par komisijas izveidošanu amatpersonu rīcības izvērtēšanai” .
Komisijai uzdots sniegt atzinumu par amatpersonu (darbinieku) rīcības izvērtēšanu saistībā
ar Zemgales apgabaltiesas sprieduma izpildi par atlīdzības piedziņu no Bauskas novada domes par
labu Laimdotai Kolbergai par piespiedu darba kavējumu 21 978,11 euro, ar lietas vešanu saistīto
izdevumu 1500 euro piedziņu no Bauskas novada domes par labu Laimdotai Kolbergai, kā arī
valsts nodevas 965,22 euro un ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu 19,82 euro piedziņu no
Bauskas novada domes valsts ienākumos.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 90.pants nosaka, ja amatpersona, pildot amata
pienākumus, ar nodomu vai aiz rupjas neuzmanības ir radījusi mantiskos zaudējumus publiskai
personai, tā prasa, lai amatpersona atlīdzina zaudējumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 77.panta sesto daļu, ja pašvaldības amatpersona, pildot
amata pienākumus, ar nodomu vai aiz rupjas neuzmanības ir radījusi zaudējumus pašvaldībai, tai
ir pienākums tos atlīdzināt.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 33.panta
otro daļu amatpersona ir civiltiesiski atbildīga par publisko tiesību juridiskajai personai nodarīto
zaudējumu, ja šī amatpersona tīši rīkojusies prettiesiski vai savā rīcībā pieļāvusi rupju neuzmanību.

2016.gada 16.septembrī komisija sniegusi savu atzinumu Bauskas novada domei, kurā
secināts, ka Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Juridiskās
nodaļas vadītājs Modris Mākulēns pieļāvis rupju neuzmanību, būdams atbildīgs par L.Kolbergas
darba līguma uzteikuma procedūras likumību un atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī
turpinot tiesvedību, neiedziļinoties apelācijas instances tiesu spriedumu argumentos un
neizvērtējot tos. Komisija secinājusi, ka ir pierādīta Modra Mākulēna vaina zaudējumos, kas
nodarīti Bauskas novada domei sakarā ar atlīdzības par darba piespiedu kavējumu izmaksāšanu
L.Kolbergai.
Saskaņā ar Juridiskās nodaļas vadītāja amata apraksta 4.punktu M.Mākulēna pienākumos
ietilpst nodaļai noteiktās kompetences ietvaros nodrošināt saistošo noteikumu, lēmumu, nolikumu
un citu iekšējo normatīvo aktu projektu sagatavošanu izskatīšanai domes komiteju un domes sēdēs.
Savukārt amata apraksta 8.punkts nosaka, ka M.Mākulēna kā nodaļas vadītāja pienākums ir sniegt
atzinumus un priekšlikumus par spēkā esošo domes saistošo noteikumu, domes un administrācijas
iekšējo normatīvo aktu atbilstību ārējiem normatīviem aktiem. Amata apraksta 10.punkts nosaka
M.Mākulēna pienākumu pārstāvēt domi un/vai administrāciju tiesā un citās tiesībsargājošās
iestādēs. Amata aprakstā noteikta Juridiskās nodaļas vadītāja, resp. M.Mākulēna, amatam noteikta
atbildība par nodaļai noteikto uzdevumu kvalitatīvu izpildi, darbības tiesiskumu.
Komisija secinājusi, ka visu instanču tiesas savos spriedumos atzinušas, ka Bauskas
novada dome nav ievērojusi likumā noteikto darba līguma uzteikšanas kārtību (saskaņošana ar
darbinieka arodbiedrību), atzīstot to par būtisku likuma pārkāpumu, kas dod pamatu darba līguma
uzteikuma atzīšanai par spēkā neesošu.
Zemgales apgabaltiesa savā 2016.gada 29.marta spriedumā secinājusi, ka, noklausoties
Bauskas novada domes 2014.gada 18.septembra sēdes audioierakstu, nekas nav liecinājis par to,
ka būtu ievērotas minēto Darba likuma pantu prasības, kas saistītas ar darba līguma uzteikumu
arodbiedrības biedram, vai arī domes locekļi pirms lēmuma pieņemšanas būtu informēti, ka šādas
likuma normas būtu jāpiemēro. Komisijas atzinumā secināts, ka M.Mākulēns nav Bauskas
novada domes deputātus brīdinājis par to, ka pastāv šādas likuma normas un ka tās jāievēro, līdz
ar to šis jautājums L.Kolbergai novada domes ārkārtas sēdē netika uzdots.
Gan pirmās instances, gan apelācijas instances tiesās likts uzsvars uz to, ka mutiskos
L.Kolbergas izteikumus vajadzēja noformēt juridiski pareizi – rakstveidā. Zemgales apgabaltiesas
Civillietu tiesu kolēģija 2016.gada 29.marta spriedumā atsaukusies uz Darba likuma komentāriem
(2010.gads), kuros likts uzsvars uz rakstveida formas ievērošanu.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 33.panta
trešo daļu tiesību normu nepareiza piemērošana vai interpretācija nav uzskatāma par rupju
neuzmanību, ja viedoklis, kas ir bijis amatpersonas rīcības pamatā, nav uzskatāms par juridiski
neadekvātu. Tas, ka augstāka iestāde vai tiesa vēlāk ir paudusi citu viedokli, nav apstiprinājums
tam, ka amatpersonas viedoklis bijis juridiski neadekvāts.
Komisija atzinusi, ka, neskatoties uz atšķirībām tiesu viedokļos par atsevišķu tiesību normu
piemērošanu, visu instanču tiesu spriedumos atzīts, ka Bauskas novada dome nav ievērojusi Darba
likuma 101.panta sestās daļas un 110.panta pirmās daļas noteikumus, kas ir būtisks likuma
pārkāpums. Dažādu instanču tiesu spriedumos atzīts, ka ir pilnīgi pierādīts fakts, ka L. Kolberga
bijusi arodbiedrības biedre. Tiesu viedoklis ir pamatots ar konkrētām likumu normām, kas
vairākkārt minētas spriedumos, kā arī pierādījumiem. Modris Mākulēns, kurš pārstāvēja Bauskas
novada domi uz pilnvaras pamata visās tiesu instancēs, ir iepazinies ar tiesu spriedumos
minētajiem argumentiem, bet nav pienācīgi novērtējis tos un nav ņēmis vērā, turpinot tiesvedību
un sastādot kasācijas un apelācijas sūdzības, balstītas uz nepamatotiem argumentiem.
M.Mākulēna rosinātā ilgstošā tiesvedība dažādās tiesu instancēs, neskatoties uz tiesu
spriedumos konstatētajiem un norādītajiem L.Kolbergas darba līguma uzteikuma procedūras
pārkāpumiem no Bauskas novada domes puses, ir tiešā saistībā ar zaudējumiem, kas radušies
Bauskas novada domei, izmaksājot L.Kolbergai atlīdzību par piespiedu darba kavējumu.

2

LR Darba likuma 50.panta pirmā daļa nosaka, ka Darbiniekam ir pienākums veikt darbu
ar tādu rūpību, kāda atbilstoši darba raksturam un darba veikšanai nepieciešamajām darbinieka
spējām un piemērotībai būtu taisnīgi no viņa sagaidāma.
Komisijas atzinusi, ka M.Mākulēns kā Bauskas novada domes Juridiskās nodaļas vadītājs
un pilnvarots pārstāvis nav ar pienācīgu rūpību veicis savus darba pienākumus, vadot un
konsultējot darba līguma uzteikuma L.Kolbergai procesu, nav rūpīgi un ar pienācīgu atbildību
apsvēris nepieciešamību turpināt tiesvedības procesu minētajā civillietā, bet to turpinājis, kā arī
pārliecinājis Bauskas novada domes vadību un deputātus šo tiesvedību turpināt, lai gan apelācijas
instances tiesas spriedumos bija secināts par normatīvo aktu pārkāpumiem no Bauskas novada
domes puses.
LR Civillikuma 1645.pants nosaka, ka neuzmanība ir rupja, ja kāds rīkojas augstākā mērā
vieglprātīgi un neuzmanīgi, vai mazāk rūpējas par viņam uzticētajām svešām lietām un darīšanām
nekā par savām paša, vai arī uzsāk tādu darbību, kuras kaitīgums un bīstamība nevarēja un
nedrīkstēja palikt viņam nezināmi.
Saskaņā ar Komisijas atzinumu vairākos apelācijas instances tiesu spriedumos bija
skaidras norādes par to, ka, turpinoties tiesvedībai, L.Kolbergas darba piespiedu kavējums
turpinās, līdz ar to pieaug atlīdzības summa L.Kolbergai par darba piespiedu kavējumu, kas bija
pietiekošs pamats tiesvedības neturpināšanai, tādējādi izvairoties no izdevumiem, kas jāmaksā no
Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem un kas vērtējami kā zaudējumi Bauskas novada
domei.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Civillikuma 1645.pantu, Darba likuma 50.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 77.panta sesto daļu, Valsts pārvaldes likuma 90.pantu,
Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 33.panta otro daļu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Atcelt Bauskas novada domes 2016.gada 3.augusta ārkārtas sēdes lēmumu „Par
amatpersonu darbības izvērtējumu”.
2. Atzīt, ka Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Juridiskās
nodaļas vadītāja Modra Mākulēna darbībās, pildot amata pienākumus, ir konstatējamas aiz
rupjas neuzmanības veiktas darbības, kas novedušas pie zaudējumu nodarīšanas Bauskas
novada pašvaldībai.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram piedzīt no Bauskas novada
administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja M.Mākulēna pašvaldībai nodarītos zaudējumus
pilnā apmērā.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par apmaksātu brīvdienu un papildatvaļinājuma piešķiršanu
domes priekšsēdētājam R.Ābelniekam
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 24.oktobrī saņemts domes priekšsēdētāja Raita
Ābelnieka iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt no 2016.gada 11.novembra līdz 2016.gada
15.novembrim trīs apmaksātas brīvdienas, pamatojoties uz Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 116.punktu un papildatvaļinājuma daļu – septiņas
darba dienas – no 2016.gada 28.novembra līdz 2016.gada 6.decembrim.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 42.panta devīto daļu, Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu
Nr.32 „Bauskas novada pašvaldības nolikums” 22.1.apakšpunktu, Bauskas novada domes
2012.gada 26.aprīļa noteikumu Nr.12 „Apmaksāta papildatvaļinājuma un atvaļinājuma pabalsta
piešķiršanas kārtība Bauskas novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem” 15. un
16.punktu un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 116.2. apakšpunktu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada domes priekšsēdētājam Raitim Ābelniekam apmaksātas
brīvdienas – trīs darba dienas – no 2016.gada 11.novembra līdz 2016.gada 15.novembrim.
2. Piešķirt Bauskas novada domes priekšsēdētājam Raitim Ābelniekam papildatvaļinājuma
daļu – septiņas darba dienas – no 2016.gada 28.novembra līdz 2016.gada 6.decembrim.
3. Noteikt, ka domes priekšsēdētāja Raita Ābelnieka pienākumus viņa atvaļinājuma laikā
pilda domes priekšsēdētāja vietnieks Alvis Feldmanis.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

