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Par J.Zeļča atbrīvošanu no vispārējās izglītības iestādes
„Mežgaļu pamatskola” direktora amata
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 26.augustā saņemts Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Mežgaļu pamatskola” direktora Jurija Zeļča iesniegums, kurā
izteikts lūgums izbeigt darba tiesiskās attiecības saskaņā ar Darba likuma 114.pantu – tas ir,
pusēm savstarpēji vienojoties.
Atbilstoši Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktam J.Zeļča atbrīvošanai no
amata ir saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada 1.septembra saskaņojums Nr.0114e/3675.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Darba likuma 114.pantu, Bauskas novada dome
nolemj:
Atbrīvot 2015.gada 7.septembrī Juriju Zeļču no Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādes „Mežgaļu pamatskola” direktora amata.
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Par Zinta Alkšņa atbrīvošanu no amata
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 20.augustā saņemts Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” direktora Zinta Alkšņa iesniegums, kurā izteikts lūgums
izbeigt darba tiesiskās attiecības 2015.gada 20.septembrī.
Darba likuma 16.panta piektajā daļā noteikts, ja termiņš izbeidzas nedēļas atpūtas dienā
vai svētku dienā, par termiņa pēdējo dienu atzīstama nākamā darbdiena.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Darba
likuma 100.panta pirmās daļas, Bauskas novada dome nolemj:
Atbrīvot ar 2015.gada 21.septembri Zinti Alksni no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta
centrs „Mēmele”” direktora amata saskaņā ar Darba likuma 100.panta pirmo daļu.
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Par aizņēmumu aprīkojuma iegādei Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēm
Saskaņā ar Bauskas novada domes attīstības programmas investīciju plānu
2014.-2018.gadam, kas paredz Bauskas novada izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes
uzlabošanu mācību procesa kvalitātes nodrošināšanai, tika veiktas iepirkuma procedūras:
1) iepirkums „Mēbeļu piegāde Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm”,
iepirkuma identifikācijas Nr. BNA 2015/036, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem līguma slēgšanas
tiesības piešķirtas:
- par 1. un 2.iepirkuma priekšmeta daļu SIA „Salons Arka”, piedāvātā kopējā līguma
summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 10 453,29 EUR;
- par 4.iepirkuma priekšmeta daļu SIA „Lazurīts S”, piedāvātā kopējā līguma summa,
ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 3 005,64 EUR;
2) zemsliekšņa iepirkums „Sporta inventāra piegāde”, iepirkuma identifikācijas
Nr.BNA/ZI/2015/032, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem līguma slēgšanas tiesības piešķirtas:
- par 1.iepirkuma priekšmeta daļu SIA „RANTZOWS SPORT”, piedāvātā kopējā līguma
summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 779,07 EUR;
- par 2.iepirkuma priekšmeta daļu SIA „Sporta halle”, piedāvātā kopējā līguma summa,
ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 3 073,40 EUR;
3) zemsliekšņa iepirkums „Stikla fiksācijas krāsns piegāde Bauskas Bērnu un jauniešu
centram”, iepirkuma identifikācijas Nr. BNA/ZI/2015/035, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem
līguma slēgšanas tiesības piešķirtas UAB „Suvena”, piedāvātā kopējā līguma summa, ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli, ir 2855,39 EUR;
4) iepirkums „Apskaņošanas iekārtu piegāde Bauskas novada pašvaldības izglītības
iestādēm” iepirkuma identifikācijas Nr. BNA 2015/048, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem līguma
slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „AUDIO AE”, piedāvātā kopējā līguma summa, ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli, ir 2 908,56 EUR EUR.
Kopējās aprīkojuma iegādes izmaksas ir 23 075,35 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības
nodokli.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta
pirmo daļu, likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” 14.panta trešo daļu, kas ļauj pašvaldībai
uzņemties ilgtermiņa saistības investīciju veikšanai izglītības iestādēs un 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
2015.gadā ņemt aizņēmumu 23 075,35 EUR Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu
likmi aprīkojuma iegādei Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm.

2. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu – 3 gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2016.gada marta mēnesī.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Jāņa Dūmiņa atbrīvošanu no darba Atļauju izsniegšanas un licencēšanas
komisijā
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Jāņa Dūmiņa iesniegums, kurā izteikts lūgums
2015.gada 3.septembrī atbrīvot viņu no darba Bauskas novada pašvaldības Atļauju izsniegšanas
un licencēšanas komisijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
Atbrīvot Jāni Dūmiņu 2015.gada 3.septembrī no darba Bauskas novada pašvaldības Atļauju
izsniegšanas un licencēšanas komisijā.

Domes priekšsēdētājs
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Par atļauju SIA „VIDES SERVISS” galvojuma sniegšanai
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības
SIA „VIDES SERVISS” 2015.gada 2.septembra iesniegums, kurā sniegta informācija par to, ka
pie SIA „VIDES SERVISS” ir vērsusies biedrība „Rītausmu nami” ar lūgumu galvot kredītu
AS „Nordea”. Biedrībai kredīts esot nepieciešams daudzdzīvokļu mājas Liepu ielā 3, Rītausmās,
Īslīces pag., Bauskas nov. ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
desmitās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepu
ielā 3, Rītausmās, Īslīces pagastā, Bauskas novadā energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi”, identifikācijas Nr.DMS/3.4.4.1.0/13/10/132 realizācijai.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma (turpmāk
– Likums) 4,panta otrā daļa noteic vispārēju aizliegumu publiskai personai un kapitālsabiedrībai,
izņemot Likuma 4.panta panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā paredzētos gadījumus, izsniegt
jebkāda veida aizdevumus un dot galvojumus vai garantijas. Savukārt Likuma 4.panta trešās
daļas 1.punkts noteic, ka Likuma 4.panta otrajā daļā minētais aizliegums neattiecas uz
gadījumiem, kad kapitālsabiedrība izsniedz aizdevumus un dod galvojumus un garantijas,
iepriekš izvērtējot to atbilstību šā panta septītajā daļā noteiktajam un ir saņēmusi rakstveida
atļauju no publiskai personai vai publiskas personas kapitālsabiedrībai piederošo kapitāla daļu
turētāja. Likuma 4.panta septītā daļa noteic, ka izsniegt aizdevumus, dot galvojumus un
garantijas šajā panta noteiktajā kārtībā atļauts tikai tad, ja aizdevuma izsniedzējs vai galvojuma
vai garantijas devējs ir samaksājis valstij un pašvaldībai visus nodokļus, darbiniekiem izmaksājis
algas, kā arī ir izvērtēti attiecīgās kapitālsabiedrības iepriekšējā kalendārā gada darbības rezultāti,
aizdevuma, galvojuma vai garantijas izsniegšanas lietderība un ietekme un kapitālsabiedrības
turpmāko darbību.
Bauskas novada pašvaldība ir SIA „VIDES SERVISS” 100% kapitāla daļu turētāja, līdz
ar to lēmuma pieņemšana jautājumā par atļaujas sniegšanu ir Bauskas novada domes
kompetencē.
Kā redzams no biedrības „Rītausmu nami” Bauskas novada pašvaldībā iesniegtā
2015.gada 19.augusta iesnieguma, tad dzīvojamās mājas renovācijas projekts izstrādāts
2012.gadā. Projekts pārapstiprināts 2015.gadā. Projekta kopējās izmaksas 205 094 EUR, tajā
skaitā pievienotās vērtības nodoklis.
Līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk – LIAA) biedrība
noslēgusi 2013.gada 1.jūlijā. Šā līguma termiņš sākotnēji bija 12 mēneši, tas ir, līdz 2014.gada
1.jūlijam un noteikts atbalsta finansējums ne lielāks par 72 309 LVL.
Ar 2014.gada 14.septembra vienošanos Nr.1 līguma termiņš pagarināts līdz 2015.gada
1.jūlijam. 2015.gada 15.jūlijā, tas ir laikā, kad līgums termiņš ar LIAA jau bija notecējis,
biedrība ar SIA „Kvintets M” noslēgusi būvdarbu līgumu Nr.DMS/3.4.4.1.0/13/10/132/2 par
kopējo summu 205 094,93, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis. Būvdarbu izpildes termiņš
šajā līgumā noteikts līdz 2015.gada 15.oktobrim.

Ar 2015.gada 4.augusta vienošanos starp biedrību un LIAA 2013.gada 1.jūlija līguma
termiņš pagarināts līdz 2015.gada 15.oktobrim.
Lai izšķirtos par to, vai atļaut SIA „VIDES SERVISS” sniegt biedrībai „Rītausmu nami”
galvojumu minētā projekta realizācijai Likums uzliek par pienākumu kapitāla daļu turētājam
izvērtēt šādus jautājumus:
1. SIA „VIDES SERVISS” iepriekšējā kalendārā gada darbības rezultāti.
Kā redzams no pievienotā Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļas sagatavotā pārskata „Uzņēmuma saimnieciskās
darbības rādītāji”, tad ir konstatējama būtiska SIA „VIDES SERVISS” 2014.gada finanšu
situācijas pasliktināšanās salīdzinājumā ar 2013.gada finanšu situāciju. Vislikvīdākais rādītājs naudas līdzekļi ir zems: (120 649 EUR) ir 2,5 reizes mazāks par īstermiņa saistībām. Šim
rādītājam pievēršama ļoti liela uzmanība, jo tas norāda uz uzņēmuma spēju apmaksāt drīzumā
paredzamos maksājumus. Finanšu līdzsvara koeficients, kas raksturo pašu kapitāla īpatsvaru
kopējā kapitāla struktūrā ir 29% un tas vērtējams kā salīdzinoši zems. Aizņēmumu apjoms
pārsniedz pašu kapitālu. Turklāt, šim rādītājam ir tendence pieaugt, tas norāda uz arvien
pieaugošu atkarību no aizņemtā kapitāla. Saistību īpatsvars kapitālsabiedrības bilancē ir augsts
(67,40%). Saskaņā ar kapitālsabiedrības 2014.gada naudas plūsmas pārskatu, kapitālsabiedrībai
ir negatīva pamatdarbības naudas plūsma (- 161 309 EUR).
2. SIA „VIDES SERVISS” nodokļu maksājumi valstij un pašvaldībai.
Kapitālsabiedrībai nav pašvaldības budžetā iemaksājamo nodokļu parādu. Uz 2015.gada
7.augustu nav arī valstij maksājamo nodokļu parādu (VID 03.09.2015. izziņa Nr.121946).
3. SIA „VIDES SERVISS” darba algu izmaksa darbiniekiem.
Darba algas tiek izmaksātas savlaicīgi.
4. SIA „VIDES SERVISS” galvojuma izsniegšanas lietderība un ietekme uz
kapitālsabiedrības turpmāko darbību.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Liepu ielā 3, Bauskas novada Īslīces pagasta Rītausmas
ciemā pārvalda biedrība „Rītausmu nami”, ko izveidojuši šīs dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieki.
Ievērojot SIA „VIDES SERVISS” uz šo brīdi kopējo saistību apjomu (~ 800 000 EUR),
galvojuma sniegšanas gadījumā tas palielinātos par ceturtdaļu un sasniegtu 1 000 000 EUR). SIA
„VIDES SERVISS” Bauskas novada pašvaldība ir deleģējusi no pašvaldības autonomajām
funkcijām izrietošus uzdevumus: Bauskas pilsētā SIA „VIDES SERVISS” veic teritoriju (parki,
skvēri un zaļās zonas) uzturēšanas un ierīkošanas darbus, kapsētu uzturēšanu un izveidošanu;
pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas darbus, kārtējos remontus un nodrošina ziemas uzturēšanas
darbus; visā Bauskas novada teritorijā, izņemot Īslīces pagasta teritoriju, SIA „VIDES
SERVISS” veic pašvaldības teritoriju labiekārtošanas un uzturēšanas darbus.
SIA „VIDES SERVISS” visā Bauskas novada teritorijā apsaimnieko sadzīves atkritumus.
Turklāt, SIA „VIDES SERVISS” pēc SIA „Bauskas namsaimnieks” pievienošanas tai, pārvalda
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bauskas pilsētā, iesaistoties kā pārvaldniekam dzīvojamo māju
energoefektivitātes projektos. Tuvāko gadu periodā SIA „VIDES SERVISS” kā pārvaldniekam
plānots realizēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 21, Bauskā energoefektivitātes
projektu, kam būs nepieciešams piesaistīt kredītresursus. Tāpat SIA „VIDES SERVISS”
pašvaldības deleģēto uzdevumu izpildei ietvju kopšanai ir plānojusi līzingā iegādāties traktoru,
kura paredzamās iegādes izmaksas ir ap 50 000 EUR.
Ievērojot visus iepriekš minētos apstākļus, noklausoties SIA „VIDES SERVISS” valdes
locekļa Egila Pukinska ziņojumu, biedrības „Rītausmu nami” valdes locekles Agitas Eglinskas
paskaidrojumus, ņemot vērā arī iespējamos riskus, kādi nākotnē var rasties saistībā ar biedrības
2

„Rītausmu nami” projekta realizāciju – izmaksu neattiecināmība, kas var rasties projekta
dokumentācijas, tajā skaitā iepirkumu dokumentācijas pārbaudes rezultātā, ar būvuzņēmēja SIA
„Kvintets M” iespējamo neiekļaušanos būvdarbu līgumā noteiktajā būvdarbu izpildes termiņā
(2015.gada 15.oktobris), un vadoties pēc Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 4.panta trešās daļas 1.punkta un 4.panta septītās daļas, Bauskas
novada dome nolemj:
Atļaut SIA „.VIDES SERVISS” sniegt galvojumu biedrībai „Rītausmu nami” ERAF darbības
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes „Daudzdzīvokļu
māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” desmitās projektu iesniegumu atlases kārtas
projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepu ielā 3, Rītausmās, Īslīces
pagastā, Bauskas novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”, identifikācijas
Nr.DMS/3.4.4.1.0/13/10/132 realizācijai.

Domes priekšsēdētājs
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Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA „Īslīces ūdens” pamatkapitāla
palielināšanai
Bauskas novada domē 2010.gada 17.maijā pieņemts lēmums „Par projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces pagastā”” īstenošanu.
2010.gada 20.oktobrī starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju
(turpmāk –VARAM), SIA „Īslīces ūdens” un Bauskas novada domi noslēgts līgums
Nr.3.DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/015 par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Īslīces pagastā” īstenošanu, paredzot projekta attiecināmām izmaksām Kohēzijas fonda (turpmāk
– KF) līdzfinansējumu 2 247 303,05 EUR (95 % no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām).
Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces pagastā” kopējās attiecināmās
izmaksas atbilstoši iesniegtajiem projekta maksājuma pieprasījumiem sastāda 2 048 179,62
EUR, no kurām 1 945 770,67 EUR finansētas no KF līdzekļiem. Ievērojot to, ka SIA „Īslīces
ūdens” no VARAM faktiski ir saņēmusi KF līdzfinansējumu 2 022 572,74 EUR, t.i., 90 % no
līgumā ar VARAM paredzētās KF līdzfinansējuma summas, tad SIA „Īslīces ūdens” Valsts kases
norēķinu kontā ir jābūt KF līdzfinansējuma atlikumam 76 802,07 EUR. Minētā summa
apstiprināta aktā par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu 01.01.2015. gan no VARAM, gan no
SIA „Īslīces ūdens” puses.
2012.gada 16.oktobrī SIA „Īslīces ūdens” uzsāka tehniski ekonomiskā pamatojuma
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības Īslīce pagastā” aktualizāciju par KF finansējuma
ietaupījuma 301 532,38 EUR (2 247 303,05 EUR-1 945 770,67 EUR) apgūšanu, iekļaujot
prioritārajā investīciju programmā kanalizācijas tīklu paplašināšanu Īslīces pagasta Bērzkalnu un
Rītausmu ciemā 3045 m garumā. Darbu kopējās izmaksas atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ir
305 746 EUR, tajā skaitā attiecināmās izmaksas 304 633 EUR. Attiecināmo izmaksu
finansēšanas avoti: KF finansējums 289 401,35 EUR (t.sk. SIA „Īslīces ūdens” norēķinu kontā
76 802,07 EUR), pašvaldības finansējums (ieguldījums SIA „Īslīces ūdens” pamatkapitālā) 15
231,65 EUR.
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 23.jūlijā saņemts SIA „Īslīces ūdens” valdes
locekļa Raimonda Bitina ziņojums domes priekšsēdētājam Raitim Ābelniekam, ar kuru viņš
informē, ka projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces pagastā” neattiecināmās
izmaksas 34 013,51 EUR apmērā tika samaksātas nevis no pašu līdzekļiem, bet gan no Valsts
kases norēķinu kontā esošā 76 802,07 EUR KF finansējuma. Līdz ar to, lai nodrošinātu projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības Īslīce pagastā” ietvaros paredzēto kanalizācijas tīklu
paplašināšanu Īslīces pagasta Bērzkalnu un Rītausmu ciemā, nepieciešami 34 013,51 EUR
nepamatoti izlietotā KF finansējuma atjaunošanai.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus

(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu
savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, dibināt
biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus
kapitālsabiedrībās.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.punktu un 14.panta pirmās daļas 1.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās SIA
„Īslīces ūdens” pamatkapitāla palielināšanai 34 013,51 EUR.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
līdzekļu piešķīrumu SIA „Īslīces ūdens” pamatkapitāla palielināšanai iekļaut kārtējos budžeta
grozījumos.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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