BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 28.janvārī

prot.Nr.2, 1.p.

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts” piešķiršanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta nolikuma Nr.2 „Par Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumiem” 29., 35.punktu un Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu
piešķiršanas padomes 2016.gada 26.janvāra atzinumu, Bauskas novada dome nolemj:
piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts” Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Griķu pamatskola” direktore Daigai Vīlipai (personas kods xxxx) par nozīmīgu
ieguldījumu izglītības procesa dažādošanā un attīstībā Bauskas novadā. Pieteikuma iesniedzēja:
Griķu pamatskola.
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 28.janvārī

prot.Nr.2, 2.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2015.gada 28.maija lēmumā
„Par SIA „Zemgales EKO” reorganizāciju”
Bauskas novada dome 2015.gada 28.maijā pieņēma lēmumu „Par SIA „Zemgales EKO”
reorganizāciju”.
Ir izveidota SIA „Zemgales EKO” reorganizācijas komisija, kurā iekļauti visu
reorganizācijas procesā iesaistīto personu pārstāvji. Kā konsultanti reorganizācijas procesa
īstenošanai SIA „Zemgales EKO” piesaistījusi Konsultāciju sabiedrību „Padoms” SIA.
Konsultants sniedzis ieteikumus par nepieciešamajiem grozījumiem iepriekš pieņemtajos
Jelgavas pilsētas domes un Bauskas novada domes lēmumos.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 9.panta pirmo un ceturto daļu, Komerclikuma 336.panta
pirmo, ceturto, piekto un sesto daļu un 338.panta otrās daļas 2.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2015.gada 28.maija lēmumā „Par SIA „Zemgales EKO”
reorganizāciju” šādu grozījumu:
1. Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Reorganizēt SIA „Zemgales EKO”, nodalot daļu SIA „Zemgales EKO” mantas, ko veido
sadzīves atkritumu poligonā „Grantiņi” atrodošās iekārtas, tehnika un aprīkojums, kā arī sadzīves
atkritumu poligona rekultivācijai nepieciešamo naudu (turpmāk – nodalāmā manta), ievērojot
šādus nosacījumus:
1.1. nodalāmā manta tiek nodota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES
SERVISS”, reģistrācijas Nr.43603000807 kā iegūstošajai sabiedrībai;
1.2. SIA „Zemgales EKO” dalībnieks - Bauskas novada pašvaldība ar reorganizācijas spēkā
stāšanās brīdi pārstāj būt par SIA „Zemgales EKO” dalībnieku;
1.3. ja nodalāmās mantas vērtība pārsniedz Bauskas novada pašvaldībai SIA „Zemgales EKO”
piederošo kapitāla daļu vērtību, šo starpību norāda reorganizācijas līgumā un to iegūstošā
sabiedrība Komerclikuma 338.panta otrās daļas 2.punktā minēto piemaksu izmaksā Jelgavas
pilsētas pašvaldībai kā sadalāmās sabiedrības SIA „Zemgales EKO” dalībniekam reorganizācijas
līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.”.
2. Svītrot lēmuma 2.punktu.
3. Papildināt lēmumu ar 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 160.panta
pirmo un trešo daļu nodot Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības Bauskas novada
pašvaldībai piederošās SIA „Zemgales EKO” 797 (septiņi simti deviņdesmit septiņas) kapitāla
daļas, ar vienas kapitāla daļas vērtību 1 (viens) euro.”.
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
2015.gada 28.maijā

prot.Nr.12, 4.p.

Par SIA „Zemgales EKO” reorganizāciju (Grozījumi 28.01.2016.)
Bauskas novada dome 2009.gada 15.oktobrī pieņēma lēmumu „Par pašvaldību kopīgās
aģentūras „Zemgales EKO” likvidāciju un SIA „Zemgales EKO” dibināšanu”.
Ar šo lēmumu tika nolemts likvidēt Jelgavas pilsētas pašvaldības un Bauskas novada
pašvaldības kopīgo aģentūru „Zemgales EKO”, dibināt kapitālsabiedrību – sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Zemgales EKO”, kas ir aģentūras tiesību, saistību un mantas pārņēmēja.
Bauskas novada pašvaldība atbilstoši minētajam lēmumam ieguldīja SIA „Zemgales EKO”
pamatkapitālā 560 LVL, kas veido 28 % no pamatkapitāla. Jelgavas pilsētas pašvaldības
ieguldījums SIA „Zemgales EKO” pamatkapitālā 1 440 LVL, kas veido 72 %.
Kapitālsabiedrība tika dibināta, lai nodrošinātu Kohēzijas fonda projekta „Zemgales
reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana Latvijā” īstenošanas rezultātā sadzīves atkritumu
poligonos „Grantiņi” un „Brakšķi” radīto labumu izmantošanu un uzturēšanu.
Jelgavas pilsētas dome 2015.gada 30.aprīlī pieņēmusi lēmumu „SIA „Zemgales EKO”
reorganizācija”. Ar šo lēmumu noteikts, ka SIA „Zemgales EKO” ir reorganizējama ar
nodalīšanas metodi, nododot daļu SIA „Zemgales EKO” mantas Bauskas novada
pašvaldības norādītajai kapitālsabiedrībai proporcionāli Bauskas novada pašvaldībai piederošajām
SIA „Zemgales EKO” kapitāla daļām.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 9.panta pirmo un ceturto daļu, Komerclikuma 336.panta
pirmo, ceturto, piekto un sesto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Reorganizēt SIA „Zemgales EKO”, nodalot daļu SIA „Zemgales EKO” mantas, ko veido
sadzīves atkritumu poligonā „Grantiņi” atrodošās iekārtas, tehnika un aprīkojums, kā arī
sadzīves atkritumu poligona rekultivācijai nepieciešamo naudu (turpmāk – nodalāmā
manta), ievērojot šādus nosacījumus:
1.1. nodalāmā manta tiek nodota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES
SERVISS”, reģistrācijas Nr.43603000807 kā iegūstošajai sabiedrībai;
1.2. SIA „Zemgales EKO” dalībnieks - Bauskas novada pašvaldība ar reorganizācijas spēkā
stāšanās brīdi pārstāj būt par SIA „Zemgales EKO” dalībnieku;
1.3. ja nodalāmās mantas vērtība pārsniedz Bauskas novada pašvaldībai SIA „Zemgales EKO”
piederošo kapitāla daļu vērtību, šo starpību norāda reorganizācijas līgumā un to iegūstošā
sabiedrība Komerclikuma 338.panta otrās daļas 2.punktā minēto piemaksu izmaksā Jelgavas
pilsētas pašvaldībai kā sadalāmās sabiedrības SIA „Zemgales EKO” dalībniekam
reorganizācijas līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.”.
2. Svītrots ar 28.01.2016.grozījumiem.
3. Noteikt, ka nodalāmā SIA „Zemgales EKO” manta nododama iegūstošajai
kapitālsabiedrībai – Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES
SERVISS”, reģistrācijas Nr.43603000807.

4. Uzdot SIA „Zemgales EKO” veikt reorganizācijas procesu.
5. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
160.panta pirmo un trešo daļu nodot Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
Bauskas novada pašvaldībai piederošās SIA „Zemgales EKO” 797 (septiņi simti
deviņdesmit septiņas) kapitāla daļas, ar vienas kapitāla daļas vērtību 1 (viens) euro.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

(paraksts)
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BAUSKAS NOVADA DOME
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 28.janvārī

prot.Nr.2, 3.p.

Par Ētikas kodeksa apstiprināšanu
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta
pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ētikas kodeksu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.februārī.
Pielikumā: Ētikas kodekss uz 4.lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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ĒTIKAS KODEKSS
Bauskā
2016.gada 28.janvārī

Nr.1
protokols Nr.2, 3.punkts
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.panta pirmās
daļas 2.punktu un 73.panta pirmās
daļas 4.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Ētikas kodeksa mērķis ir sekmēt likumīgu, godprātīgu un efektīvu Bauskas novada
pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) darbu novada iedzīvotāju interesēs, uzlabot darba
kultūru un vairot novada iedzīvotāju cieņu un uzticību Pašvaldībai.
2. Ētikas kodekss nosaka Bauskas novada domes (turpmāk – Dome) deputātu,
Pašvaldības institūciju un Pašvaldības iestāžu darbinieku, kā arī Pašvaldības
kapitālsabiedrību, kuras pilda pašvaldības deleģētās funkcijas, valdes locekļu un
darbinieku (turpmāk – Darbinieki) profesionālās ētikas vērtības un principus, pienākumus
un atbildību, kas jāievēro attieksmē pret amata pienākumiem, saskarsmē ar Pašvaldības
apmeklētājiem, sadarbības partneriem, vadību, padotajiem un kolēģiem.
3. Ētikas kodekss ir saistošs visiem Darbiniekiem un ir Pašvaldības darba organizācijas
sastāvdaļa.
II. Darbinieku profesionālās ētikas pamatprincipi
4. Darbinieka rīcībai jāsaskan ar vispārējām ētikas vērtībām un principiem, kā arī jāatbilst
normatīvo aktu prasībām.
5. Darbinieks, pildot savus amata pienākumus, ievēro šādus profesionālās ētikas
pamatprincipus:
5.1. objektivitāte, taisnīgums, godprātība:
5.1.2. Darbinieks, aizstāvot savu viedokli, veicot amata pienākumus un pieņemot lēmumus,
balstās tikai uz pārbaudītu informāciju un objektīviem faktiem, to godīgu, taisnīgu un
likumīgu interpretāciju;
5.1.2. Darbinieks savus pienākumus veic godprātīgi, ievērojot personu vienlīdzību likuma
priekšā un neizrādot atšķirīgu attieksmi, neizmantojot savas amata priekšrocības un varu
personīgā labuma gūšanai sev vai citai personai;
5.1.3. Darbinieks nepieļauj interešu konflikta rašanos un atsakās no savu pienākumu
veikšanas vai valsts amatpersonas amata savienošanas
gadījumos, kad ētisku
apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta Darbinieka darbības objektivitāte un
neitralitāte;
5.1. atbildība un profesionalitāte:
5.2.1. Darbinieks savus amata pienākumus veic vienotā komandā, atbildīgi, profesionāli,
mērķtiecīgi un lietderīgi, ar augstu atbildības sajūtu pret Pašvaldības iedzīvotājiem;
5.2.2. Darbinieks izmanto savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi, lai

sasniegtu profesionāli visaugstāko rezultātu, kā arī izrāda pašiniciatīvu un izsaka
priekšlikumus Pašvaldības darba pilnveidošanai;
5.2.3. Darbinieks pilnveido zināšanas un prasmes, kas uzlabo Darbinieka kompetences un
profesionālo kvalifikāciju;
5.2.4. Darbinieks informē savus kolēģus par profesionāli aktuālām tēmām un pieredzi, kas
varētu būt noderīga citiem Darbiniekiem;
5.2.5. Darbinieku savstarpējās attiecības balstītas uz profesionalitāti un sadarbību, kas
nepieļauj diskriminējošu rīcību attiecībā pret citādu nacionālo vai sociālo izcelsmi,
dzimumu, vecumu, politisko un reliģisko pārliecību, kā arī citiem apstākļiem;
5.2.6. Darbinieks konflikta situācijā rīkojas objektīvi, ir korekts un spēj nošķirt
profesionālās attiecības no privātajām. Nav pieļaujama citu Darbinieku pazemošana,
ciniska attieksme vai autoritāra vadības stila piemērošana attiecībā uz citiem Darbiniekiem.
5.3. atklātība, lojalitāte un konfidencialitāte:
5.3.1. Darbinieks savā darbā ievēro atklātību pret sabiedrību. Ar profesionālo darbību
saistītos publiskajos izteikumos Darbinieks korekti pauž savu viedokli.
5.3.2. Darbinieks neatbalsta prettiesisku rīcību, nepieļauj šādas rīcības slēpšanu, atbilstoši
amata kompetencei uztur pastāvīgu un atklātu saikni ar sabiedrību, tiekoties ar Pašvaldības
iedzīvotājiem un izmantojot plašsaziņas līdzekļu iespējas;
5.3.3. Darbinieks savā darbā ievēro konfidencialitāti attiecībā uz personas datiem,
komercinformāciju un citu neizpaužamu informāciju, kuru iegūst, veicot savus darba
pienākumus, neizmanto to savās privātajās vai citu personu privātajās interesēs,
neizpauž šo informāciju prettiesiskā veidā un ciena privātumu;
5.3.4. Darbinieks nesniedz nepatiesu vai maldinošu informāciju.
III. Darbinieka uzvedības pamatprincipi
6. Darbinieks izturas ar cieņu pret Pašvaldību un darba devēju, rīkojas tā, lai tiktu vairota
sabiedrības uzticība Pašvaldībai.
7. Darbinieks nepieļauj citu Darbinieku goda vai cieņas aizskaršanu, pazemošanu, nekorektu
kritiku vai cinisku attieksmi. Uz kļūdām darba procesā norāda personīgi.
8. Darbinieks sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo palīdzību
profesionālo pienākumu izpildē un ļaunprātīgi neizmanto kolēģu uzticēšanos.
9. Saskarsmē ar iedzīvotājiem, amatpersonām, kā arī citām personām Darbinieks izturas ar cieņu,
apzinoties viņu tiesības un pienākumus, respektējot citu uzskatus un intereses. Darbinieks ir
laipns un pieklājīgs, nelieto aizskarošus, apvainojošus izteicienus, neaizskar personas godu un
nepazemo viņu, neizturas ciniski pret viņa vēlmēm un vajadzībām, uzskatiem un pārliecību.
10. Darbinieks izvairās no augstprātīgas un autoritāras rīcības, uzklausa citu viedokli, izvērtē
iespējas to izmantot sabiedrības interesēs, ievēro demokrātijas normas un koleģialitātes
principus.
11. Darbinieks kopj savu runas un valsts valodas prasmi, nelieto tādus izteikumus un
neatbalsta tādu rīcību, ko var uztvert kā aicinājumu uz pretlikumīgu rīcību.
12. Ārpus darba laika Darbinieks izvēlas tādu uzvedības stilu, kas sabiedrībā nerada šaubas par
viņa spējām godprātīgi veikt savus amata pienākumus.
13. Darbinieks miermīlīgi atrisina konfliktsituācijas, kurās ir nonācis.
14. Darbinieks atzīst neētisku rīcību vai nekorektu polemiku un labo savas kļūdas.
15. Darbinieks ievēro darba videi piemērotu pieklājīgu, lietišķu uzvedību, ģērbšanās kultūru.
16. Darbinieks izvairās no situācijām, kurās varētu rasties interešu konflikts vai korupcijai
labvēlīgi apstākļi.
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IV. Darbinieka ētikas pamatprincipi un aizliegumi komunikācijā ar lobētājiem
17. Lobētājs ir fiziskā persona vai privāto tiesību juridiskā persona, kas, savu vai citu
privātpersonu interešu vadīta, par atlīdzību vai bez tās veic lobēšanu – apzināti un
sistemātiski komunicē ar publiskās varas subjektiem nolūkā ietekmēt lēmumu
pieņemšanas procesu noteiktu privātpersonu interešu īstenošanai.
18. Ja lēmuma pieņemšanas gaitā atklājas, ka lēmums var skart Darbinieka vai viņa ģimenes
locekļu ekonomiskās intereses, Darbinieks ar rakstisku ziņojumu publisko šo informāciju,
lūdzot kompetences ietvaros augstākstāvošai amatpersonai vai institūcijai sevi atstatīt no
turpmākas dalības lēmuma pieņemšanā.
19. Darbinieks izvērtē ikvienu ielūgumu vai viesmīlības piedāvājumu, kas saņemts, pildot amata
pienākumus, ņemot vērā to, kāds labums no šādu ielūgumu pieņemšanas ir pašvaldībai
un vai tas nav saistīts ar ieinteresētību panākt kādu labvēlību piedāvātājam lēmuma
pieņemšanas procesā.
20. Darbiniekam ir aizliegts:
20.1. neievērojot vienlīdzības principu, kādam no lobētājiem nodrošināt īpašas
priekšrocības, ja vien to īpaši neparedz tiesību akts vai līgums, salīdzinot ar citām
ieinteresētajām pusēm, tai skaitā vienu no lobētājiem īpaši informējot par viņu
interesējošo jautājumu loku, nodrošinot piekļuvi lēmuma pieņēmējiem vai citus
labumus;
20.2. pieņemt no lobētāja vai organizācijas, kas algo lobētāju, dāvanas, viesmīlības
piedāvājumus vai citus labumus savām vai ģimenes locekļu vajadzībām vai arī
organizācijai, ar ko viņš ir saistīts. Ar citiem labumiem tiek saprasti arī transporta,
izmitināšanas, ēdināšanas pakalpojumu un dzērienu apmaksa vai jebkāda cita
veida materiālie labumi;
20.3. izmantot sava amata priekšrocības un personiskos kontaktus, lai kādam no
lobētājiem nodrošinātu piekļuvi augstākstāvošām amatpersonām, kas ir atbildīgas par
lobētāja interesēs esošo lēmumu pieņemšanu;
20.4. maldināt lobētāju, radot iespaidu, ka darbinieks var nodrošināt lobētājam piekļuvi
augstākstāvošām amatpersonām vai arī ietekmēt viņu pieņemto lēmumu;
20.5. lūgt lobētājiem vai organizācijām, kuras algo lobētāju, materiāli atbalstīt
institūcijas, kurā darbinieks ir nodarbināts, rīkotos pasākumus vai organizāciju, ar
kuru darbinieks ir saistīts;
20.6. par atlīdzību vai bez tās pārstāvēt indivīdu, komersantu vai organizāciju kā
lobētājam valsts vai pašvaldību institūcijā.
V. Domes deputātu politiskās ētikas pamatprincipi
21. Deputātu ētikas pamatprincipi ir profesionalitāte, objektivitāte, atklātība, taisnīgums, atbildība
un konfidencialitāte. Deputātu ētiskai rīcībai tiek noteiktas šādas prasības:
21.1. deputāts ir morāli atbildīgs par savu rīcību (runām, balsojumiem u.c.). Deputāts
nevar aizbildināties ar valdības pārstāvju, partiju vai citu personu spiedienu, lai
attaisnotu balsojumu pret savu sirdsapziņu;
21.2. deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas
var būt aizskaroša, kā arī nelieto apvainojošus izteicienus;
21.3. sava viedokļa paušanā deputāts balstās uz pārbaudītu informāciju un faktiem, to
objektīvu interpretāciju un argumentāciju;
21.4. deputāts savus amata pienākumus pilda godprātīgi, neizmantojot amata stāvokļa
priekšrocības personīgā labuma gūšanai vai lai kavētu pašvaldības institūciju lēmumu
izpildi;
21.5. deputāts godprātīgi un pārdomāti izmanto savas tiesības pieprasīt paskaidrojumus
un dokumentus un sniegt priekšlikumus uzņēmumu un iestāžu amatpersonām.
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Izmantojot šīs tiesības, deputāts nepieļauj administratīvo resursu nelietderīgu
izmantošanu un nepamatotu iestāžu un uzņēmumu darbības traucēšanu, nepieļauj
prettiesiskas rīcības noklusēšanu vai atbalstīšanu;
21.6. deputāts pastāvīgi izglītojas, apgūst savas valsts un citu valstu demokrātijas un
politiskās kultūras pieredzi;
21.7. deputāts ir atklāts un atsaucīgs attieksmē pret sabiedrību un plašsaziņas līdzekļu
pārstāvjiem;
21.8. deputāts ievēro un sekmē labas pārvaldības principu ievērošanu pašvaldībā, nepieļauj
pašvaldības administratīvo resursu izmantošanu deputātu pārstāvošo politisko spēku
interesēs.
VI. Ētikas kodeksa normu pārkāpumu izskatīšana
22. Profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipu izvērtēšanu veic Domes izveidota Ētikas
komisija, kas darbojas uz Domes apstiprināta nolikuma pamata.
23. Ētikas normu pārkāpuma gadījumā personām ir tiesības iesniegt iesniegumu/sūdzību Bauskas
novada administrācijā. Iesniegumā/sūdzībā par Ētikas kodeksa pārkāpumu jānorāda
iesniedzēja vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, Darbinieka, par kuru ir
iesniegums/sūdzība, vārdu, uzvārdu, amatu, pārkāpuma būtību, pierādījumus, kas apliecina
pārkāpumu un citu ar pārkāpumu saistītu informāciju.
24. Saņemtais iesniegums/sūdzība tiek reģistrēts Pašvaldības lietvedības sistēmā Pašvaldības
iekšējo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un tiek nodots izskatīšanai Ētikas komisijai. Domes
priekšsēdētājs saņemto iesniegumu/sūdzību vīzē zināšanai par:
24.1. Pašvaldības iestādes Darbiniekiem - Pašvaldības iestādes vadītājam;
24.2. Pašvaldības iestādes vadītājiem - Pašvaldības izpilddirektoram.
25. Pašvaldības administrācijas darbinieks par saņemto iesniegumu/sūdzību rakstiski informē
Darbinieku, par kuru ir saņemts iesniegums/sūdzība 3 (trīs) darba dienu laikā pēc
iesnieguma/sūdzības saņemšanas.
26. Ētikas komisija izskata sūdzības un iesniegumus par Darbinieku pieļautajiem Ētikas kodeksa
pārkāpumiem.
27. Ja saņemts iesniegums/sūdzība par Ētikas komisijas locekli, Ētikas komisijas loceklis, par kuru
saņemts iesniegums/sūdzība, nepiedalās lietas izskatīšanā.
28. Ja Darbinieka rīcība ir pretrunā ar Ētikas kodeksā noteiktajām normām un tajā ir
disciplināra pārkāpuma pazīmes, pret Darbinieku var ierosināt disciplinārlietu.
29. Pieņemtie lēmumi par pieļautajiem Ētikas kodeksa pārkāpumiem, pamatojoties uz Ētikas
komisijas lēmumu, tiek publicēti Bauskas novada pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada
Vēstis” vai interneta vietnē www.bauska.lv.
VII. Noslēguma jautājumi
30. Pašvaldības izpilddirektors un Domes priekšsēdētājs nodrošina, ka visi Darbinieki tiek
iepazīstināti ar Ētikas kodeksu un nodrošina Ētikas kodeksa pieejamību katram Darbiniekam.
31. Ētikas kodekss tiek publicēts Pašvaldības interneta vietnē www.bauska.lv.
32. Nepieciešamības gadījumā pēc Domes priekšsēdētāja, Pašvaldības izpilddirektora vai Ētikas
komisijas ierosinājuma Ētikas kodekss tiek pārskatīts. Ētikas kodeksa grozījumu projektu
sagatavo Ētikas komisija.
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
2016.gada 28.janvārī

prot.Nr.2, 4.p.

Par Ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta
pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ētikas komisijas nolikumu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.februārī.
Pielikumā: Ētikas komisijas nolikums uz 4 lp.
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

NOLIKUMS
Bauskā
2016.gada 28.janvārī

Nr.1
protokols Nr.2, 4.punkts

Bauskas novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikums
I. Vispārīgie jautājumi
1. Ētikas komisija (turpmāk - Komisija) ir Bauskas novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība)
koleģiāla un neatkarīga institūcija, kuras uzdevums ir objektīvi un vispusīgi izvērtēt Bauskas
novada domes (turpmāk - Domes) priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, deputātu un
Pašvaldības amatpersonu un darbinieku - izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka, iestāžu
vadītāju un darbinieku (turpmāk visi kopā saukti - Darbinieki) Ētikas kodeksā noteikto normu
(turpmāk - ētikas normu) ievērošanu.
2. Komisijas darbība tiek finansēta no Pašvaldības budžeta līdzekļiem. Komisijas locekļi par
darbu Komisijas sēdēs saņem atlīdzību tādā apmērā, kāds noteikts Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.
3. Komisija savā darbībā ievēro Ētikas kodeksā noteiktos pamatprincipus, savukārt situācijās,
kuras nav minētas Ētikas kodeksā, rīkojas saskaņā ar vispārpieņemtajām uzvedības normām
un atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
II. Komisijas uzdevumi

4. Komisijai ir šādi uzdevumi:
4.1. izskatīt Darbinieku un citu fizisko un juridisko personu iesniegumus, sūdzības par
Darbinieku ētikas normu pārkāpumiem;
4.2. pamatojoties uz objektīviem un pārbaudāmiem faktiem izvērtēt Darbinieku ētikas normu
pārkāpumus, pieņemt lietā lēmumu un sniegt Domes priekšsēdētājam, Pašvaldības
izpilddirektoram vai Pašvaldības iestādes vadītājam rekomendācijas darbinieku rīcības
uzlabošanai;
4.3. informēt Domes priekšsēdētāju par Ētikas komisijas lēmumiem;
4.4. konsultēt Darbiniekus par ētikas jautājumiem un sniegt ieteikumus, kā nepieļaut neētisku
rīcību;
4.5. pārskatīt un sniegt priekšlikumus par Ētikas kodeksa pilnveidošanu vai aktualizēšanu.
III. Komisijas tiesības

5. Komisijai ir šādas tiesības:
5.1. pieprasīt un saņemt no iesaistītajām personām informāciju, kas nepieciešama Komisijas
uzdevumu izpildes nodrošināšanai;
5.2. uzaicināt uz Komisijas sēdēm ētikas normu pārkāpumu lietā iesaistītās personas
informācijas, paskaidrojumu un priekšlikumu sniegšanai;
5.3. ja nepieciešams, pieaicināt lietpratējus un lūgt viņiem sniegt atzinumus;

5.4. uzskatīt ētikas pamatprincipu apzinātu neievērošanu par Darbinieka necienīgu uzvedību,
un savā lēmumā ieteikt ierosināt disciplinārlietu par attiecīgā Pašvaldības darbinieka
rīcību;
5.5. lemt par priekšlikumiem Ētikas kodeksa pilnveidošanā vai aktualizēšanā.
IV. Komisijas atbildība

6. Ētikas komisija ir atbildīga par tai nolikumā paredzēto uzdevumu izpildi.
7. Ētikas komisija ir atbildīga par pieņemto lēmumu atbilstību Ētikas kodeksa normām un citu
normatīvo aktu prasībām.
8. Ētikas komisija ir atbildīga par konfidencialitātes ievērošanu savā darbībā.
V. Komisijas darba organizācija
9. Komisija ir neatkarīga savā darbībā un neviens nav tiesīgs iejaukties vai ietekmēt komisijas
darbu un pieņemtos lēmumus.
10. Komisija sastāv no pieciem locekļiem - diviem Domes deputātiem un trīs Pašvaldības
iedzīvotāju pārstāvjiem. Komisiju apstiprina dome uz savu pilnvaru laiku.
11. Komisijas locekļus no deputātu vidus izvirza ne mazāk kā trīs Domes deputāti, un no
Pašvaldības iedzīvotāju vidus - ne mazāk kā desmit Pašvaldības iedzīvotāji (pieteikuma
veidlapa - pielikumā). Domes deputātiem un Pašvaldības iedzīvotājiem, kas izvirzīti dalībai
Komisijā, jābūt sabiedrībā cienījamiem, ar nevainojamu reputāciju, bez disciplināriem un
profesionālās ētikas pārkāpumiem.
12. Ētikas komisiju apstiprina Dome pēc iesniegtajiem pieteikumiem.
13. Komisijas locekļi ar vienkāršu balsu vairākumu no Komisijas locekļu vidus ievēlē
priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.
14. Komisijas darbs notiek sēdēs. Komisijas sēdes vada un to darba kārtību nosaka priekšsēdētājs,
viņa prombūtnē - priekšsēdētāja vietnieks.
15. Komisijas loceklis nevar piedalīties Ētikas komisijas sēdē, ja viņš tieši vai netieši ir
ieinteresēts iesnieguma/sūdzības izskatīšanā.
16. Ētikas komisijas sēdes ir slēgtas. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās ne
mazāk kā trīs tās locekļi.
17. Komisija pieņem lēmumus, atklāti balsojot.
18. Lēmums ir pieņemts, ja par to ir nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem Komisijas
locekļiem. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.
19. Komisijas sēdes protokolē iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejas darbinieks,
protokolā norādot:
19.1. sēdes norises vietu un laiku;
19.2. sēdes dalībniekus;
19.3. jautājumu apspriešanas gaitu un saturu;
19.4. balsošanas rezultātus, norādot katra Ētikas komisijas locekļa balsojumu „par” vai „pret”
par katru lēmumu;
19.5. pieņemtos lēmumus.
20. Komisijas sēžu protokolus paraksta visi Komisijas locekļi, kas piedalījušies attiecīgajā
Komisijas sēdē. Protokolu oriģināli glabājas Pašvaldības lietvedībā un tie nav publiski
pieejami.
VI. Ētikas pārkāpumu izskatīšana
21. Iesniegumu/sūdzību par Darbinieku pieļautajiem Ētikas kodeksa normu pārkāpumiem
var iesniegt iestādē „Bauskas novada administrācija” mēneša laikā no pārkāpuma
konstatēšanas brīža.
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22. Domes priekšsēdētājs saskaņā ar Ētikas kodeksu un citiem iekšējiem normatīvajiem aktiem,
kas reglamentē dokumentu aprites kārtību, nosaka iesnieguma/sūdzības virzību.
23. Komisijas priekšsēdētājs pēc iesnieguma saņemšanas, ņemot vērā šajā nolikumā noteikto
iesnieguma/sūdzības izskatīšanas termiņu, nosaka Komisijas sēdes laiku, nosūtot trīs darba
dienas pirms sēdes Komisijas locekļiem rakstisku paziņojumu, informējot telefoniski vai
elektroniski.
24. Komisija uz sēdi uzaicina darbinieku, par kuru ir iesniegts iesniegums/sūdzība, kā arī var
uzaicināt:
24.1. personu, kura iesniegusi iesniegumu/sūdzību;
24.2. attiecīgās struktūrvienības darbinieku, ja ir nepieciešams pietiekami izprast konkrētās
struktūrvienības vai Pašvaldības pamatdarbības jautājumus;
24.3. attiecīgās iestādes vai struktūrvienības vadītāju vai tā vietnieku, ja iesniegums/sūdzība
ir saistīta ar iestādes vai struktūrvienības darbinieka rīcību.
Minēto personu uzaicināšana uz sēdi notiek ar Komisijas priekšsēdētāja rakstveida paziņojumu
ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms sēdes.
25. Personai, kura iesniegusi iesniegumu/sūdzību un darbiniekam, par kuru iesniegts
iesniegums/sūdzība, ir tiesības sniegt paskaidrojumus un izteikt savu viedokli, kā arī uz
Komisijas sēdi uzaicināt vienu uzticības personu pēc savas izvēles. Ja attiecīgais darbinieks
pieprasa, Komisijai jānodrošina abu uzklausīšana dažādos laikos. Ja persona nevar piedalīties
Komisijas sēdē, tā rakstiski iesniedz Komisijai savu viedokli par konkrēto jautājumu pirms
Komisijas sēdes un paskaidro neierašanās iemeslu.
26. Darbinieka, par kuru iesniegts iesniegums/sūdzība atteikšanās sadarboties, nesniedzot
paskaidrojumus vai neattaisnota neierašanās uz sēdi tiek uzskatīta par ētikas normu
pārkāpumu.
27. Divdesmit dienu laikā no iesnieguma/sūdzības saņemšanas dienas Komisija neatkarīgi un
objektīvi izvērtē visus apstākļus un darbinieka rīcības motīvus, konstatē konkrētās rīcības
ietekmi uz Pašvaldības darbu un darbinieka rīcības atbilstību Ētikas kodeksa normām un
pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
27.1. izsaka Darbiniekam mutisku brīdinājumu par Ētikas kodeksa pārkāpumu;
27.2. uzliek darbiniekam par pienākumu publiski atvainoties;
27.3. izbeidz lietu;
27.4. iesaka Pašvaldības iestādes vadītājam ierosināt disciplinārlietu par darbinieka rīcību.
28. Iestādes „Bauskas novada administrācija” Kanceleja par pieņemto lēmumu informē iesaistītās
personas.
29. Ētikas komisijas iegūtā informācija ir konfidenciāla.
30. Ētikas komisijai iesniegtos un Ētikas komisijas izstrādātos dokumentus reģistrē un glabā
Bauskas novada administrācijas Kanceleja.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Pielikums Bauskas novada
Ētikas komisijas nolikumam

pašvaldības

ĒTIKAS KOMISIJAS LOCEKLA KANDIDĀTA PIETEIKUMS
Mēs, ......................................................................................................................
(Bauskas novada domes deputāti, pašvaldības iedzīvotāji)
Ierosinām Bauskas novada pašvaldības Ētikas komisijas sastāvā iekļaut Bauskas novada
pašvaldības deputātu/pašvaldības iedzīvotāju:
Vārds

Uzvārds

Personas kods

Latviešu valodas prasme
-

Amats,
E-pasta
darbavieta…………………………………………… adrese…………………………..
..
……………………………………
……………………………………………………… …….
…………
Tālruņa
Nr.
……………………………………………………… …………………………….
Iesniedzēji
…………
□ Bauskas novada domes deputāti:
□ Pašvaldības iedzīvotāji:
Nr. Vārds, uzvārds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Personas kods

Adrese

Paraksts

Ētikas komisijas locekļa kandidāta paziņojums
Es, ___________________________________ , paziņoju, ka:
(vārds, uzvārds)
1) esmu iepazinies(-usies) ar Bauska novada pašvaldības Ētikas kodeksu;
2) ja tikšu apstiprināts amatā, komisijas locekļa pienākumus pildīšu godprātīgi, ievērojot
Ētikas kodeksu, komisijas nolikumu un citus normatīvos aktus;
3) ja tikšu ievēlēts, apņemos nodrošināt fizisko personu datu aizsardzību atbilstīgi Fizisko
personu datu aizsardzības likumam.
2016.gada____.___________

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 28.janvārī

prot.Nr.2, 5.p.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija
saistošo noteikumu Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” 60. un 61.punktu un SIA
„VIDES SERVISS” 2016.gada 7.janvāra iesniegumu Nr.01-13/3, Bauskas novada dome nolemj:
Apstiprināt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (euro par vienu kubikmetru)
Bauskas novada administratīvajā teritorijā – vienotajā atkritumu apsaimniekošanas zonā:
13,10 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa), ko veido:
1.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās
atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu 7,76
euro;
1.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonā „Grantiņi”– 3,48 euro;
1.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā –
1,86 euro.
1.

2. Noteikt, ka lēmums publicējams Bauskas novada pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada
Vēstis”.
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 28.janvārī

prot.Nr.2, 6.p.

Par aizņēmumu projekta „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas
sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanas
pabeigšanai
Lai paaugstinātu Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas
energoefektivitāti un samazinātu siltumenerģijas patēriņu un apkures izmaksas, 2013.gadā tika
uzsākta projekta „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana” (turpmāk - Projekts) īstenošana. Projekta izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības
nodokli (PVN), atbilstoši iepirkumu rezultātiem ir 1 225 896,15 EUR.
Periodā no 2013.gada līdz 2015.gadam projekts apgūts par 1 074 287,83 EUR, ieskaitot
PVN, tajā skaitā 1 071 415,98 EUR finansējot no aizņēmuma līdzekļiem un 2 871,85 EUR – no
pašvaldības līdzfinansējuma.
Projekta pabeigšanai 2016.gadā nepieciešamā finansējuma apmērs ir 151 608,32 EUR.
Lai pabeigtu projekta „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 19.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam” 15.panta
trešās daļas 1.punktu, kas ļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa saistības investīciju veikšanai
izglītības iestādēs, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un 15.punktu, lai nodrošinātu projekta īstenošanai
nepieciešamo finansējumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut ņemt
aizņēmumu līdz 151 608,32 EUR Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma procentu likmi projekta
„Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”
īstenošanas pabeigšanai.
2. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu – 20 gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2017.gadā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada 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 28.janvārī

prot.Nr.2, 7.p.

Par aizņēmumu Dreņģerkalna un Torņa ielas Jauncodē, Codes pagastā
pārbūvei
Bauskas novada domes attīstības programmas investīciju plānā 2014. – 2018.gadam, lai
uzlabotu satiksmes drošību, paredzēta Dreņģerkalna un Torņa ielas Jauncodē, Codes pagastā
pārbūve.
Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, veiktas šādas iepirkuma procedūras:
1) atklāts konkurss „Dreņģerkalna un Torņa ielas rekonstrukcija”, iepirkuma
identifikācijas numurs BNA 2015/042, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem 2015.gada
29.septembrī noslēgts līgums ar SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE””,
kopējā līguma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 218 874,88 EUR;
2) iepirkums „Dreņģerkalna un Torņa ielas rekonstrukcijas būvuzraudzība”,
iepirkuma identifikācijas numurs BNA 2015/043, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem
2015.gada 21.septembrī noslēgts līgums ar SIA „JURĒVIČS UN PARTNERI”,
kopējā līguma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 4 425,26 EUR;
3) iepirkums „Ielu rekonstrukcijas, gājēju un veloceliņu tehnisko projektu izstrāde un
autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas numurs BNA 2014/027, saskaņā ar
iepirkuma rezultātiem 2014.gada 10.jūlijā noslēgts līgums ar SIA „ASCOR”,
kopējā līguma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 1 452 EUR.
Projekta kopējās izmaksas ir 224 752,14 EUR, tajā skaitā plānotās izmaksas 2016.gadā –
223 844,64 EUR, 2017.– 2021.gadam 907,50 EUR. Darbu veikšanai nepieciešamā finansējuma
sadalījums:
- 2016.gadā: Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļi 25 % no projekta kopējām
izmaksām 55 961,16 EUR, plānotais aizņēmums Valsts kasē 167 883,48 EUR;
- 2017.– 2021.gadā: Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļi 907,50 EUR (181,50
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
2016.gadā ņemt aizņēmumu 167 883,48 EUR Valsts kasē ar tās noteikto aizņēmuma
procentu likmi Dreņģerkalna un Torņa ielas pārbūvei.
2. Noteikt aizņēmuma atmaksas termiņu – 15 gadi, paredzot, ka aizņēmuma pamatsummas
atmaksa uzsākama 2017.gada martā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.
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 28.janvārī

prot.Nr.2, 8.p.

Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu izcenojumu apstiprināšanu
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
Pamatojoties uz Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumu Nr.250 „Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem” 2. un 20.2 punktu, ievērojot izglītības iestāžu iepriekšējā gada pēc
naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus un izglītojamo skaita izmaiņas 2016.gada 1.janvārī,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt pašvaldību savstarpējos norēķinos par Bauskas novada pašvaldības izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2016.gadā pielietojamos izcenojumus vienam
skolēnam un audzēknim mēnesī saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības
nodaļai sagatavot un organizēt līgumu noslēgšanu ar pašvaldībām, kuru teritorijās
dzīvojošie izglītojamie apmeklē Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes un
nodrošināt kontroli par līgumu izpildi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektora vietniecei I.Ruhockai.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu izcenojumi pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem no 01.01.2016. uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Pielikums
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu izcenojumi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no 01.01.2016.
Izglītības iestāžu iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi (euro)
EKK

Rādītājs / koda nosaukums

1100 Atalgojums
Prēmijas, naudas balvas un materiālā
1148 stimulēšana
Darba devēja valsts sociālās
1200 apdrošināšanas obligātās iemaksas
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas no
1210 EKK 1148
2100 Komandējumi un dienesta braucieni
Iekšzemes komandējumi un dienesta
2110 braucieni
Ārvalstu mācību, darba un dienesta
2120 komandējumi, dienesta, darba braucieni
2200 Pakalpojumi
2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi
2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
Iestādes administratīvie izdevumi un ar
iestādes darbības nodrošināšanu saistītie
2230 izdevumi
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu
2240 kapitālo remontu)
2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
2260 Īre un noma
2262 Transportlīdzekļu noma
2270 Citi pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
2300 biroja preces un inventārs
2310 Biroja preces un inventārs
2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli
2322 Degviela
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces,
2340 medicīniskās ierīces
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
2350 materiāli
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē
2360 esošo personu uzturēšana
2363 Ēdināšanas izdevumi
2370 Mācību līdzekļi un materiāli
2390 Pārējās preces
2400 Izdevumi periodikas iegādei
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
6000 Sociālie pabalsti
5000 Pamatkapitāla veidošana
5233 Bibliotēku krājumi
Izdevumi kopā
Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba samaksai
un VSAOI
Izdevumi, kurus neiekļauj savstarpējos norēķinos (tai
skaitā EKK 1148, 1170, 1210 no 1148 un 1170, 2120,
2262, 2270, 2322, 2363, 2390, 2500, 6000, 5000
(izņemot 5233))
Iestādes pamatbudžeta attiecināmie izdevumi
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
Audzēkņu skaits 01.01.2016.
Izdevumi uz vienu audzēkni gadā (euro)
Izdevumi uz vienu audzēkni mēnesī (euro)

Bauskas
Valsts
Pirmsskolas
ģimnāzija un
Bauskas
izglītības
Bauskas
Bauskas
pilsētas
Mežgaļu
Griķu
Codes
Uzvaras
Mežotnes
Ozolaines
Vecsaules
Īslīces
iestāde
sākumskola 2.vidusskola pamatskola pamatskola pamatskola pamatskola vidusskola
pamatskola pamatskola pamatskola vidusskola
"Pasaulīte"
880 138
655 216
350 134
187 711
331 251
223 613
393 117
183 569
196 430
333 877
460 277
328 536

Pirmsskolas
izglītības
iestāde
"Zīlīte"
483 363

2 345

780

1 050

-

-

401

-

-

-

540

-

456

-

253 463

190 196

104 204

58 016

105 150

69 067

127 701

61 904

60 209

102 388

144 404

110 141

148 596

553
3 176

184
5 726

248
668

151

58

95
131

210

104

46

127
320

150

108
79

72

1 150

260

623

151

58

131

210

104

46

291

150

79

72

2 026
115 317
3 536

5 466
159 193
3 200

45
48 133
1 307

15 424
644

44 723
1 332

58 506
739

49 540
2 858

22 631
620

18 876
664

29
30 065
1 914

34 733
1 156

54 364
1 825

73 453
1 539

78 628

91 917

34 737

6 687

26 228

48 135

23 179

15 313

8 241

11 281

18 763

28 858

47 824

11 664

5 947

2 801

1 501

1 970

2 356

4 070

1 435

1 054

2 444

2 531

3 600

3 875

16 647

4 639

55 372
47
1 117
1 593

7 135
2 153

5 739
310
82
461

13 094
411
308
1 380

5 996
110
300
300
870

17 316
220
237
1 660

4 671
85
172
335

7 946
128
100
743

12 925
152
157
1 192

10 419
381
60
1 423

16 795
72
3 214

19 087
105
1 023

211 804
35 236
1 141
1 141

136 771
14 653
-

87 862
8 001
228
228

47 499
8 286
8 270
1 253

71 881
8 165
14 474
1 641

58 893
13 076
3 688
879

138 960
7 503
64 654
1 027

30 609
4 137
660
660

45 938
4 687
8 762
1 466

89 189
14 473
11 883
4 805

112 771
6 341
29 418
1 883

79 683
3 450
15 572
91

88 823
5 649
200
200

337

484

512

69

185

150

226

80

101

186

450

768

935

20 335

11 088

5 219

7 215

10 889

8 835

17 561

3 641

7 578

19 115

10 542

6 132

8 991

134 726
134 726
20 029

83
442 340
10 800
1 907 434

99 423
99 423
11 123
456
11 443
6 340
1 159 001

66 174
65 318
7 728
653
303 735
3 976
895 389

20 304
20 066
3 355
226
284
2 134
1 385
311 445

32 850
31 833
5 318
207
2 256
1 149
555 526

28 991
27 731
4 153
220
49
5 320
1 770
415 799

41 765
39 105
7 251
587
430
3 859
2 775
714 404

18 990
17 964
3 101
401
9 579
1 221
308 797

21 690
21 085
3 120
263
4 952
1 260
326 714

37 885
37 186
5 647
44
2 687
1 798
558 570

59 142
58 253
6 878
573
323
6 488
2 788
759 719

48 366
46 772
5 395
169
572 972

65 968
60 597
7 080
794 307

843 547

615 850

343 656

142 892

194 346

187 245

272 501

149 520

156 986

253 496

336 185

103 713

135 221

587 853

118 889

372 777

24 198

37 110

35 645

46 081

28 538

28 246

46 610

68 370

50 810

61 820

486 834
744
654,35
54,53

430 602
583
738,60
61,55

182 932
298
613,87
51,16

145 740
109
1 337,06
111,42

325 219
186
1 748,49
145,71

194 679
145
1 342,61
111,88

398 597
227
1 755,93
146,33

131 960
107
1 233,27
102,77

142 742
104
1 372,52
114,38

260 262
169
1 540,01
128,33

357 952
335
1 068,51
89,04

418 449
274
1 527,19
127,27

597 266
374
1 596,97
133,08

203

1 113

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 28.janvārī

prot.Nr.2, 9.p.

Par vienošanās projekta apstiprināšanu bibliotēku jomā
Izskatot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” direktores
B.Tormanes 2016.gada 11.janvāra iesniegumu „Par līguma projektu” un tam pievienotos
dokumentus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 95.panta pirmo un otro daļu un Bibliotēku
likuma 12.panta otro daļu un 17.panta piektās daļas 3.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Noslēgt sadarbības līgumu ar Rundāles novada pašvaldību par Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas Centrālās bibliotēka” kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un
finansēšanu minētā novada pašvaldības bibliotēkās 2016.gadā saskaņā ar pievienoto līguma
projektu.
Pielikumā: Līguma projekts ar Rundāles novada pašvaldību ar pielikumiem uz 5 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

PROJEKTS
LĪGUMS Nr. __
Par Bauskas Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un
finansēšanu Rundāles novadā
Bauskā

2016.gada

janvārī

Rundāles novada dome, domes priekšsēdētāja Aivara Okmaņa personā, kurš rīkojas
saskaņā ar Rundāles novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pakalpojuma saņēmējs) un
Bauskas novada dome, domes priekšsēdētāja Raita Ābelnieka personā, kurš rīkojas
saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs),
abi kopā un katrs atsevišķi saukti līgumslēdzēji (turpmāk – Līgumslēdzējas), noslēdz
šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
Lai nodrošinātu Bauskas Centrālās bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēka) kā reģiona galvenās
bibliotēkas (LR KM Bibliotēkas akreditācijas apliecība Nr.76A, izsniegta 10.08.2012.) funkciju
veikšanu un finansēšanu Rundāles novada esošajās bibliotēkās – Rundāles novada Pilsrundāles
bibliotēkā, Rundāles novada Vecrundāles bibliotēkā, Rundāles novada Svitenes pagasta
bibliotēkā, Rundāles novada Viesturu pagasta bibliotēkā, Rundāles novada Viesturu pagasta
Bērsteles bibliotēkā - Līgumslēdzēji vienojas par kārtību, kādā, tiks nodrošināta Bibliotēkas kā
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšana un finansēšana Rundāles novadā.
2. Pakalpojuma sniedzēja pienākumi
2.1. Nodrošināt Bibliotēkas krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, kā arī citu bibliotēku
krājumu pieejamību ikvienam Rundāles novada iedzīvotājam, atbilstoši Bibliotēkas lietošanas
noteikumiem;
2.2. Nodrošināt Rundāles novada bibliotēku krājumu atspoguļošanu Bibliotēkas kopkatalogā un
Rundāles novada bibliotēku datu iekļaušanu Bibliotēkas datu bāzēs un nodrošināt to pieejamību;
2.3. Veikt depozītbibliotēkas funkcijas Rundāles novada bibliotēkām.
3. Pakalpojuma saņēmēja pienākumi
3.1. Nodrošināt Bibliotēkai reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai nepieciešamo
finansējumu (2.pielikums).
3.2. Nodrošināt Bibliotēkai reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai nepieciešamo
finanšu līdzekļu piešķiršanu saskaņā ar līgumu un maksājumu grafiku, sākot ar 2016.gada
1.janvāri laika periodā līdz 2016.gada 31.decembrim (1.pielikums).
4. Finansēšanas kārtība
4.1. Līgumslēdzēji vienojas, ka Pakalpojuma saņēmējs 2016.gada budžetā Bibliotēkai reģiona
galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Rundāles novadā paredz līdzekļus EUR 992.00 (deviņi
simti deviņdesmit divi eiro un 00 centi)
4.2. Pakalpojuma saņēmējs nodrošina finansējuma ieskaitīšanu Pakalpojuma sniedzējam šajā
līguma noteiktajā apjomā un termiņos, kas noteikti Maksājumu grafikā (1.pielikums).
4.3. Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības:

4.3.1. pieprasīt atskaiti par Bibliotēkai ieskaitītā finansējuma izlietojumu reģiona galvenās
bibliotēkas funkciju veikšanai Rundāles novadā;
4.3.2. pēc vienošanās ar Pakalpojuma sniedzēju un Bibliotēku, piešķirt papildus finansējumu,
attiecīgi uzdodot Bibliotēkai veikt papildus pienākumus.
4.4. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums:
4.4.1. ne vēlāk kā līdz kalendārā 2016.gada 1.novembrim sastādīt nākamā gada Bibliotēkas
budžeta tāmi reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Rundāles novadā un iesniegt to
Pakalpojuma saņēmējam saskaņošanai;
4.4.2. saņemto finansējumu Bibliotēkas darbībai, reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai
Rundāles novadā, izlietot tikai tam paredzētajam mērķim.
4.5. Bibliotēkas darbības nodrošināšanai Pakalpojuma saņēmēja gada finansējums tiek sadalīts 2
(divās) vienādās daļās un veiktas iemaksas attiecīgā Pakalpojuma sniedzēja kontā līdz katra
mēneša 15.datumam. Pakalpojuma saņēmējs maksājumus veic saskaņā ar Maksājumu grafiku
(1.pielikums).
5. Līguma darbības termiņš
Līgums stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri un ir spēkā līdz 2016.gada 31.decembrim.
6. Nobeiguma noteikumi
6.1. Jebkuri papildinājumi un grozījumi šajā līgumā iegūst spēku, ja tie ir noformēti rakstiski un
abas puses ir apstiprinājušas tos ar saviem parakstiem. Šādi grozījumi tiek pievienoti līgumam un
kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
6.2. Strīdi, kas radušies šī līguma izpildes gaitā, risināmi pusēm vienojoties, bet ja vienošanās
netiek panākta – tie risināmi normatīvos aktos noteiktā kārtībā.
6.3. Līgumam ir trīs pielikumi. Līgums kopā ar pielikumiem sastādīts un parakstīts uz 5 lapām
divos eksemplāros.
7. Pušu adreses un norēķinu konti
Rundāles novada dome
Pilsrundāle 1, Rundāles pag.
Rundāles nov., LV-3921
Reģ. Nr.90009112819
Banka AS „SEB Banka”
Konta Nr.: LV09UNLA0050014261241
LV06UNLA0050014355676

Bauskas novada dome
Uzvaras iela 1, Bauska
Bauskas nov., LV-3901
Reģ. Nr.90009116223
Banka AS „SEB Banka”
Konta

____________________
A.Okmanis

______________________
R.Ābelnieks
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Nr.:

1.pielikums
__01.2016. līgumam Nr.__
par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un finansēšanu
Rundāles novadā

MAKSĀJUMU GRAFIKS
Saskaņā ar noslēgto Līgumu un šo grafiku Pakalpojuma saņēmējs veic Bibliotēkai
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Rundāles novadā nepieciešamos
maksājumus Pakalpojuma sniedzējam par 2016.gadu šādos termiņos:
Nr.
1.
2.

Mēnesis
Jūnijs
Decembris

Summa
(EUR)
496.00
496.00

____________________A.Okmanis

Maksājuma termiņš
15.06.2016.
15.12.2016.

___________________R.Ābelnieks

3

2.pielikums
__01.2016. līgumam Nr.__
par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un finansēšanu
Rundāles novadā

VIENOŠANĀS
par nepieciešamo finansējumu Bauskas Centrālajai bibliotēkai
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Rundāles novadā 2016.gadā

Nosaukums
Atalgojums, sociālās iemaksas
Pakalpojumi
Kopā:

____________________A.Okmanis

Summa EUR
976.00
16.00
992.00

___________________R.Ābelnieks

4

3.pielikums
__01.2016. līgumam Nr.__
par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un finansēšanu
Rundāles novadā

Reģiona galvenās
bibliotēkas
funkcijas
2.Informācijas
resursu veidošana
un pieejamības
nodrošināšana
(saskaņā ar
Bibliotēku likuma
12.panta pirmās
daļas 3., 4.,
5.,8.punktu )
Pakalpojumi

Funkciju izmaksas

Funkciju izmaksu summa
novada 5 bibliotēkām

Darba algas + Darba devēja VSAOI (23.59%)
Informācijas resursu attīstības nodaļas vadītājs IS
administrators 0,50 slodze EUR 408
Galvenais bibliogrāfs – redaktors 0,60 slodze EUR 399
EUR 408 + EUR 399 = EUR 807 x 12 (mēn.) = EUR
9684 + EUR 2284 (23,59%) = EUR 11968
Izmaksa gadā uz 1 novadu iedzīvotāju
EUR 11968 : 49068 (iedzīv. sk. ) = EUR 0,24
Izmaksa gadā uz Rundāles novada 4067 iedzīvotājiem
EUR 0,24 x 4067 = EUR 976,08
Elektroenerģija EUR 201
Izdevumi uz 1 novadu iedzīvotāju
EUR 201 : 49068 (iedzīv. sk.) = EUR 0,004
Izdevumi gadā uz Rundāles novada 4067 iedzīvotājiem
EUR 0,004 x 4067= EUR 16,27
Kopā pakalpojumi
Kopā funkcijas, pakalpojumi

5

Samaksa 2x Gadā
gadā
EUR 488.00 EUR 976.00

EUR 8.00
EUR 496.00

EUR 16.00
EUR 992.00

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 28.janvārī

prot.Nr.2, 10.p.

Par grozījumu Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā „Par
atlīdzības noteikšanu Bauskas novada amatierkolektīvu vadītājiem”
Bauskas Kultūras centrā saņemts un izskatīts Codes pagasta pārvaldes vadītājas D.Šķiliņas
iesniegums, kurā norādīts, ka, iepazīstoties ar lēmumu „Par atlīdzības noteikšanu Bauskas novada
amatierkolektīvu vadītājiem”, ir konstatēts, ka Codes pagasta vokālā ansambļa „Mežrozītes”
vadītājam, nosakot atlīdzību 2016.gadā, nav piemērots papildu finansējums 30 euro.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa noteikumu Nr.10 „Bauskas novada
amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu finansēšanas kārtība” 8.2.1apakšpunktu papildu
finansējumu piešķir kolektīvu vadītājiem un speciālistiem, kuru kolektīvi nodrošina Latvijas
Dziesmu un deju svētku norisi, kā arī veido svētku starplaika pasākumus, atbilstoši noteikumu
5.pielikumam „Vērtēšanas kritēriji papildu finansējuma saņemšanai”. Līdz ar minēto, ir veicami
grozījumi Bauskas novada domes 22.12.2015. lēmuma „Par atlīdzības noteikšanu
amatierkolektīvu vadītājiem” pielikuma 33.punktā, nosakot vokālā ansambļa „Mežrozītes” Codes
pagastā vadītājam atlīdzību 2016.gadā (11 darbības mēneši) 165 euro (viens simts sešdesmit pieci
euro) mēnesī.
Ievērojot iepriekšminēto 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” 8.2.1apakšpunktu un 23.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā „Par atlīdzības noteikšanu
Bauskas amatierkolektīvu vadītājiem” šādu grozījumu:
aizstāt lēmuma pielikuma 33.punktā skaitli „135” ar skaitli „165”.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Pielikums
Bauskas
novada
domes
22.12.2015. lēmumam „Par atlīdzības
piešķiršanu
Bauskas
novada
amatierkolektīvu vadītājiem”
Bauskas novada amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu atlīdzība 2016.gadā
(Grozījumi 28.01.2016.)
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

165

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

192

4

166

4

64

9

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 28.janvārī

prot.Nr.2, 11.p.

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Rundāles novada domi
Ievērojot Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 17.pantu, kas nosaka to, ka pēc
2009.gada 31.decembra vietējā pašvaldība, kurai nav bijušā rajona pašvaldības funkciju izpildei
nepieciešamās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar to vietējo
pašvaldību, kura ir pārņēmusi attiecīgo institūciju, ievērojot Rundāles novada pašvaldības
iesniegto sadarbības līguma projektu par pašvaldību savstarpējo sadarbību atsevišķās jomās,
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma VII. nodaļas „Sadarbība valsts pārvaldē”
61.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt ar Rundāles novada pašvaldību sadarbības līgumu saskaņā ar pielikumu par
pašvaldību sadarbību profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas īstenošanā.
2. Par sadarbības līguma noslēgšanu informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētājam.
Pielikumā: Sadarbības līguma projekts uz 4 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Sadarbības līgums Nr.______
Par Bauskas un Rundāles novadu pašvaldību sadarbību profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmu īstenošanā
Bauskā, 2016.gada __.janvārī
Rundāles novada dome, reģistrācijas Nr.90009112819, adrese: Pilsrundāle 1, Rundāles
pag., Rundāles nov., domes priekšsēdētāja Aivara Okmaņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar
Rundāles novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Partneris), un
Bauskas novada dome, reģistrācijas Nr.90009116223, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska,
Bauskas nov., domes priekšsēdētāja Raita Ābelnieka personā, kurš rīkojas saskaņā ar Bauskas
novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pašvaldība) abi kopā saukti Līgumslēdzēji,
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu, 61.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 15.panta ceturto daļu, Izglītības likuma
17.pantu, Profesionālās izglītības likuma 10.pantu, Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma
17.pantu, noslēdz šādu sadarbības līgumu (turpmāk – Līgums):
1.
1.1.

1.2.
1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.
1.2.4.

1.2.5.
1.2.6.
1.3.

Sadarbības priekšmets

Pašvaldība un Partneris sadarbojas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktā noteiktās funkcijas ietvaros – gādāt par iedzīvotāju izglītību, 6.punktā noteiktās
funkcijas ietvaros – veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu un 21.punktā
noteiktās funkcijas ietvaros – organizēt izglītības metodisko darbu esošus pārvaldes
uzdevumus, t.i., realizēt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas un sporta
pedagogu metodisko darbu. Šajā punktā minēto uzdevumus Pašvaldības vārdā izpildīs
Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde „Bauskas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skola” (turpmāk – Sporta skola).
Pašvaldība Partnera interesēs veic šādus sadarbības priekšmetā ietilpstošus uzdevumus
(turpmāk – Uzdevumi):
nodrošina Sporta skolas darbību Partnera teritorijā, saskaņojot īstenojamās bērnu un
jauniešu profesionālās ievirzes programmas ar Partneri;
nodrošina iespējas Partnera administratīvās teritorijas bērnu un jauniešu fiziskajai un
intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai, demokrātijas izpratnes un vadības iemaņu
veidošanai, profesionālās ievirzes, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas
izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizēšanai;
nodrošina Partnera administratīvās teritorijas talantīgo jauniešu augstākās sporta
meistarības pilnveidošanas iespējas attiecīgajā programmā;
nodrošina organizatoriski metodisko vadību Sporta skolas īstenotajām profesionālās
ievirzes sporta izglītības, interešu izglītības programmām un mācību sporta darbam
vispārizglītojošajās Partnera izglītības iestādēs;
veicina profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās iesaistīto Partnera izglītības
iestāžu pedagogu tālākizglītības iespējas;
virza Sporta skolas absolventus sporta profesionālās izglītības iegūšanai.
Sadarbības ietvaros Partneris nodrošina Sporta skolai nepieciešamo saimniecisko
aprīkojumu, t.sk. telpas un nepieciešamo inventāru.
2. Pušu atbildība

2.1.
2.2.

Par Uzdevumu izpildi ir atbildīga Pašvaldība, bet tos uzrauga Partneris.
Mantiskos zaudējumus un personisko kaitējumu, kas nodarīts trešajai personai, izpildot
Uzdevumus, atlīdzina no Partnera budžeta.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Pašvaldība nodrošina pienācīgu un savlaicīgu Uzdevumu izpildi, turklāt šo Uzdevumu
izpildē Pašvaldība ievēro labas pārvaldības un citus valsts pārvaldes principus, normatīvo
aktu prasības, Partnera noteikto kārtību, sadarbojas ar Partneri, tā iestādēm un
struktūrvienībām.
Jautājumos, kas saistīti ar Uzdevumu izpildi un kurus Pašvaldība ir tiesīga izlemt
patstāvīgi, tā rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks.
Pašvaldība ievēro Partnera norādījumus, ierosinājumus, priekšlikumus un ieteikumus, kas
vērsti uz Uzdevumu izpildes nodrošināšanu.
Sporta skolas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību saistībā ar Uzdevumu
izpildi var apstrīdēt Pašvaldībā.
Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma sakarā, Pašvaldība un Partneris risina
savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanos neizdodas panākt, no šā Līguma izrietošie strīdi
tiek izšķirti tiesā.
3. Līguma izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji

3.1. Pašvaldības darbība Uzdevumu izpildē tiek vērtēta pēc šādiem kritērijiem:
3.1.1. Uzdevumu izpilde un kvalitāte;
3.1.2. finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstība un likumība, kā arī racionāla un lietderīga
izmantošana;
3.1.3. Pašvaldības darbības un finanšu pārskatu iesniegšanas kārtības ievērošana.
4. Savstarpējo norēķinu kārtība un finansu resursu piešķiršanas noteikumi,
pārskatu sniegšanas kārtība
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

Pašvaldība apņemas finansēt Sporta skolas pedagoģiskos darbiniekus, kuri veic savu
darbību Partnera teritorijā.
Partneris apņemas nodrošināt Pašvaldībai Uzdevumu izpildei nepieciešamos apstākļus un
līdzekļus, t.sk. komunālo pakalpojumu apmaksai, transporta izdevumiem, inventāra
iegādei un uzturēšanai. Partneris nodrošina papildfinansējumu darbinieku darba atlīdzībai
saskaņā ar šā līguma pielikumu – finansēšanas tāmi. Finansēšanas tāme tiek sastādīta
katram līguma darbības kalendārajam gadam. Pašvaldībai ir tiesības iesniegt savus
priekšlikumus Partnerim tā budžeta sastādīšanai Uzdevuma veikšanai.
Pašvaldība katru gadu sniedz saturisko atskaiti par padarīto un finansu atskaiti par
izlietoto budžetu reizi ceturksnī.
Pašvaldības darbības Uzdevumu izpildē finanšu kontrole tiek veikta šajā Līgumā un
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
Vienu reizi mēnesī Pašvaldība informē Partneri par savu darbību un organizētajiem
pasākumiem.
5. Līguma darbības termiņš
Līgums spēkā no 2016.gada 4.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim.
6. Pašvaldības darbības uzraudzības kārtība

6.1. Pašvaldības darbību Uzdevumu izpildē Līguma ietvaros uzrauga Partneris, kurš:
6.1.1. ir tiesīgs pieprasīt no Pašvaldības informāciju par Uzdevumu izpildi;
6.1.2. apkopo Pašvaldības iesniegtos pārskatus un ziņojumus, kā arī pārbauda Pašvaldības
sagatavotos pieprasījumus par Uzdevumu finansējuma izlietošanu;
6.1.3. veic Uzdevumu izpildes kontroli un novērtē Uzdevumu izpildes kvalitāti saskaņā ar
Līguma 3.nodaļā minētajiem kvalitātes novērtējuma kritērijiem.
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7. Pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība
Pašvaldība pēc Partnera pieprasījuma, atbilstoši Uzdevumiem, iesniedz Partnerim
rakstveida pārskatu par Uzdevumu izpildi, kurā iekļauj:
7.1.1. ziņojumu par Uzdevumu izpildi, kurā norāda informāciju par Līguma 3.nodaļā minēto
kritēriju izpildes rādītājiem;
7.1.2. informāciju par Uzdevumu izpildei izlietoto finansējumu.
7.1.

8. Līguma grozīšana un izbeigšana
8.1.
8.2.

8.3.
8.3.1.
8.3.2.
8.4.
8.4.1.
8.4.2.
8.4.3.
8.5.

Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līgumslēdzējiem savstarpēji vienojoties, kas
kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, ja Līgumā nav noteikts savādāk.
Ja Pašvaldība nevar nodrošināt pienācīgu un savlaicīgu Uzdevumu izpildi atbilstoši
Līguma noteikumiem, Pašvaldība nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā,
par to rakstveidā informē Partneri.
Par nepieciešamiem Līguma grozījumiem vai papildinājumiem Līgumslēdzēji rakstiski
informē otru Pusi un nosūta Līguma grozījumu vai papildinājumu projektu:
ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms grozījumu vai papildinājumu izdarīšanas;
ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms grozījumu izdarīšanas, ja grozījumi saistīti ar Līguma
termiņa izmaiņām.
Partneris, ne mazāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot Pašvaldību, ir tiesīgs
vienpusēji pirms termiņa grozīt, papildināt vai izbeigt Līgumu, ja:
Pašvaldība nepilda/nepienācīgi pilda Uzdevumus;
konstatē, ka piešķirtie finanšu līdzekļi tiek izmantoti neracionāli, vai citiem līgumā
neparedzētiem mērķiem.
Partneris vairs nav ieinteresēts sadarbībā ar Pašvaldību.
Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, ja vairs nepastāv tā noslēgšanas pamatnoteikumi
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
9. Strīdu risināšanas kārtība
Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiek risināti savstarpēju sarunu
ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses viena mēneša laikā nespēs
vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.
10. Nepārvarama vara

10.1. Pašvaldības pienākums ir nodrošināt Uzdevumu izpildes nepārtrauktību, izņemot
nepārvaramas varas gadījumus.
10.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru
darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne
novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas
nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri.
10.3. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā
jāziņo pārējām Pusēm. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama
viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir
jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu
darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse
netiek atbrīvota no līguma saistību izpildes.
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10.4. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā līguma darbības
termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par
līguma pārtraukšanu.
11. Noslēguma noteikumi
11.1. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā,
Līgums nezaudē spēku tā pārējos noteikumos. Šādā gadījumā Pusēm ir pienākums
piemērot Līgumu atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.
11.2. Nekādas mutiskas vienošanās vai argumenti, kas izteikti Līguma sastādīšanas laikā un
nav iekļauti Līguma noteikumos, netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem.
11.3. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
11.4. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem
ir izmantojam tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai
ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu.
11.5. Līgums sastādīts uz četrām lapām divos eksemplāros. Līgumam ir pielikumi –
finansēšanas tāmes katram līguma darbības kalendārajam gadam. Līguma eksemplāriem
ir vienāds juridiskais spēks. Katra Puse saņem vienu Līguma eksemplāru.
12. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti
Rundāles novada dome
Pilsrundāle 1, Rundāles pag.
Rundāles nov., LV-3921
Reģ. Nr.90009112819
Banka AS „SEB Banka”
Kods: UNLALN2X
Konts LV09 UNLA 0050 0142 6124 1

Bauskas novada dome
Uzvaras iela 1, Bauska
Bauskas nov., LV-3901
Reģ. Nr.90009116223
Banka AS „SEB banka”
Kods: UNLALN2X
Konts LV06 UNLA 00500143 55676

________________________
A.Okmanis

________________________
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
2016.gada 28.janvārī

prot.Nr.2, 12.p.

Par noteikumu „Kārtība, kādā tiek plānoti kultūras pasākumi un tiem
nepieciešamie finanšu līdzekļi nākamajam budžeta gadam” apstiprināšanu
Lai uzlabotu un nodrošinātu sekmīgu pašvaldības darbību kultūras jomā, nepieciešams
pilnveidot pašvaldības institūciju organizēto pasākumu plānošanu un finansējuma noteikšanu,
izstrādāt kārtību un kritērijus, kā tiek noteikti no pašvaldības budžeta finansējamie pasākumi,
vienlaikus norādot sasaisti ar pašvaldības definētajiem mērķiem kultūras un atpūtas jomā, kā arī
pilnveidot kultūras pasākumus apmeklējošo iedzīvotāju skaita noteikšanas kārtību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.1 „Kārtība, kādā tiek plānoti kultūras pasākumi un tiem
nepieciešamie finanšu līdzekļi nākamajam budžeta gadam”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.februārī.
Pielikumā: Noteikumi Nr.1 „Kārtība, kādā tiek plānoti kultūras pasākumi un tiem nepieciešamie
finanšu līdzekļi nākamajam budžeta gadam” uz 7 lp.
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

NOTEIKUMI
Bauskā
2016.gada 28.janvārī

Nr.1
protokols Nr.2, 12.punkts

Kārtība, kādā tiek plānoti kultūras pasākumi un tiem nepieciešamie finanšu
līdzekļi nākamajam budžeta gadam
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada Kultūras nami/centri, tautas/saieta nami,
Bauskas novada pagastu pārvalžu kultūras darbinieki, bibliotēkas, muzeji (turpmāk Kultūras iestādes) plāno savu darbību un veido pieprasījumus pašvaldības budžetam.
II. Kultūras pasākumu plānošana un finansējuma pieprasījuma iesniegšana kultūras
pasākumiem
2. Kultūras iestādes katru gadu līdz kārtējā gada 15.novembrim sagatavo gada pasākumu plānu
nākamajam gadam (1.pielikums).
3. Gada pasākumu plāns tiek izstrādāts atbilstoši Bauskas novada attīstības plānošanas
dokumentos, valsts līmeņa nozares plānošanas dokumentos (ja attiecināms), kā arī
Kultūras iestādes iekšējos normatīvajos dokumentos, ja tādi ir, noteiktajām prioritātēm un
rīcībām.
4. Kultūras iestāžu pasākumiem jāatbilst noteiktiem kritērijiem (2.pielikums).
5. Gada pasākumu plānā iekļautos pasākumus atbilstoši kritērijiem (2.pielikums) izvērtē
iestādes vadītājs.
6. Atbilstoši izvērtējumam tiek sagatavota gada pasākumu izdevumu tāme, kuru kopā ar gada
pasākumu plānu atbilstoši Bauskas novada domes izdotajam rīkojumam „Par kārtējā gada
budžeta sastādīšanu un iesniegšanu” iesniedz Bauskas novada domē.
7. Kultūras iestāžu gada pasākumu plāni tiek iesniegti Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” izpilddirektoram.
8. Kultūras iestāžu iesniegtās pasākumu tāmes tiek izvērtētas Bauskas novada pašvaldības
budžeta izskatīšanas kārtībā.
III. Finansējuma izlietojuma atskaites
9. Pēc kultūras pasākuma norises viena kalendārā mēneša laikā Kultūras iestāžu vadītāji
nodrošina pasākuma tāmes, atskaites un norēķinu dokumentācijas sagatavošanu un
iesniegšanu centralizētajā grāmatvedībā (3., 4. pielikums).
10. Katra gada janvārī Kultūras iestādes sagatavo un iesniedz Bauskas novada domē pasākumu
plāna apkopojumu par iepriekšējo gadu (5.pielikums).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

1.pielikums
Bauskas novada domes 2016.gada 28.janvāra noteikumiem Nr.1
____________________________________________
(iestādes nosaukums)
________. gada pasākumu plāns
Datums,
laiks

Pasākums

Sagatavoja
Iestādes vadītājs

/vārds,uzvārds/

Izbraukums Dalībnieki,
(ja
organizatori
attiecināms)

Vieta

Plānotais
dalībnieku
skaits

Atbilstība
novada
attīstības
plānošanas
dokumentiem

Iegūtais
punktu skaits
(atbilstoši
novērtējumam,
2.pielikums)

2.pielikums
Bauskas novada domes 2016.gada 28.janvāra noteikumiem Nr.1
Bauskas novada kultūras pasākumu novērtēšanas kritēriji
Nr.p.
k.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

Kritērijs

Punkti

Pasākums nodrošina Bauskas novada publicitāti
starptautiskā mērogā
nacionālā mērogā
vietējā un reģionālā mērogā
Pasākuma unikalitāte - unikāls konkrētai vietai, notiek tikai
Bauskas novadā
Pasākums ir pieejams sabiedrībai
bezmaksas pasākumi
maksas pasākumi
Pasākuma dzīves cikls Bauskas novadā
Tradīcija, notiek 5 un vairāk gadus
3 – 4 gadus
1- 2 gadus
notiek pirmo reizi
Pasākuma norises ilgums - 2 un vairāk dienas
Pasākuma mērķauditorija pēc ģeogrāfiskā iedalījuma
Starptautiska mēroga
Valsts mēroga
Vietēja, reģionāla mēroga
Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku tradīcijas
sekmēšanas pasākums
Veicina mākslas un kultūras tradīciju i edzīvināšanu
Nodrošina sabiedrības iesaistīšanu (punkti var tikt summēti)
meistarklases
papildus bezmaksas piedāvājums
radošas darbnīcas
Atbalsta pasākums kultūras tūrismam, amatniecībai,
vietējiem ražotājiem/uzņēmējiem
Piesaista finansējumu no vairākiem avotiem (papildus pašvaldības
finansējumam)
No 1 papildus avota
No 2 un vairāk
Apzina un saglabā latvisko kultūras mantojumu
Profesionālās mākslas pieejamību veicinošs pasākums
Pasākuma dalībnieku un apmeklētāju skaits
Vairāk kā 200
No 101 līdz 199

10
5
1
5

3
1
8
5
2
1
10
10
5
1
5
3
3
2
1
5

1
2
3
5
10
5

15.

50 - 100
Līdz 49 cilvēki
Pasākuma publicitātes nodrošināšana (Punkti var tikt
summēti)
Radio un/vai televīzijā
Reģionālajā presē, mājas lapā, drukātā reklāma
Sociālajos medijos
Pašvaldības laikrakstā, kultūras iestādes un/vai pašvaldības
mājas lapā

Punkti
60 un vairāk punktu
40 līdz 59 punkti
30 līdz 39 punkti
21 līdz 29 punkti
līdz 20

Finansējums EUR
Līdz 25 000 vai atbilstoši Domes lēmumam
Līdz 3000
Līdz 1000
Līdz 700
Līdz 400

3
2

10
5
2
1

3. pielikums
Bauskas novada domes 2016.gada 28.janvāra noteikumiem Nr.1

Izdevumu tāme ________________________ pasākumam
______________________ 20___. gada ____.______________ organizē
(iestādes, struktūrvienības nosaukums)
___________________________________________________________
(pasākuma apraksts- mērķis, vieta, plānotais dalībnieku skaits)
Pasākuma programmā:
1._______________________
2._______________________
Pasākuma organizēšanai plānots iegādāties:
Nr.p.k. Preces vai pakalpojuma
Vienību
nosaukums
skaits

Vienības
izmaksas euro

Kopā
Tāmi sagatavoja: ___________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)
Datums:
Saskaņots:______________________________
Vārds, uzvārds, paraksts)

Kopā plānotā
summa euro

4.pielikums
Bauskas novada domes 2016.gada 28.janvāra noteikumiem Nr.1
Akts par izdevumu norakstīšanu
(pasākuma nosaukums)
20….gada …………

Nr.

Komisijas priekšsēdētājs
Komisijas locekļi
Atbildīgā persona
Pasākuma nosaukums, datums, vieta, mērķis, dalībnieku skaits (tai skaitā no rīkotāju
puses, no viesu puses)
Pasākuma organizēšanai izlietotas un tiek norakstītas šādas materiālās vērtības:
Nr.p.k. Izdevumu saturs

Kopā
Komisija

Attaisnojuma Mērvienība
dokuments
(nr.
un
datums)

Daudzums

Kopējā
summa
euro

5.pielikums
Bauskas novada domes 2016.gada 28.janvāra noteikumiem Nr.1
____________________________________________
(iestādes nosaukums)
________. gada pasākumu plāna apkopojums
Datums,
laiks

Pasākums

Izbraukums Dalībnieki,
(ja
organizatori
attiecināms)

Sagatavoja
Iestādes vadītājs

/vārds,uzvārds/

Vieta

Faktiskais
dalībnieku
skaits

Faktiskās
izmaksas

Atbilstība
novada
attīstības
plānošanas
dokumentiem

Iegūtais
punktu skaits
(atbilstoši
novērtējumam,
2.pielikums)

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 28.janvārī

prot.Nr.2, 13.p.

Par dalību projektā
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 20.janvārī saņemta Zemgales Reģionālās
enerģētikas aģentūras (turpmāk– ZREA) vēstule „Par pārstāvja deleģēšanu iekļaušanai ZREA
darba grupā”, lai īstenotu „Horizon 2020” pētniecības un inovāciju projektu Nr.649639
„Kapacitātes stiprināšana attiecībā uz energoefektivitātes līgumiem Eiropas valstu pārejas tirgos”
(turpmāk - EnPC-INTRANS projekts).
EnPC-INTRANS ir Eiropas Savienības (ES) finansēts „Horizon 2020” programmas
Eiropas valstu sadarbības projekts, kura mērķis ir attīstīt vietējās spējas un kapacitāti
energoefektivitātes līgumu (EEL) projektu attīstīšanai un ieviešanai, lai uzlabotu sabiedrisko ēku
un sabiedrisko pakalpojumu energoefektivitāti Eiropas valstu pārejas tirgos, lai tuvinātos zemu
oglekļa emisiju ekonomikai. Projekta ieviešanas partneri un valstis:
1) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Vācija;
2) Vācijas Bādenes-Wurtenbergas Klimata aizsardzības un enerģētikas Aģentūra (Klimaschutzund Energieagentur Baden-Württemberg, KEA);
3) Enerģētikas institūts (Energy Institute Hrvoje Pozar, EIHP), Horvātija;
4) e-code, E-apmācību kompetences centrs, Slovākija;
5) Atjaunojamo energoresursu un enerģijas taupības centrs (Centre for Renewable Energy Sources
and Saving, CRES), Grieķija;
6) Savinjskas, Saleskas un Koroskas reģionu Enerģētikas aģentūra, (Energy Agency of Savinjska,
Šaleška and Koroška Region, KSSENA), Slovēnija;
7) Energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas aģentūra (Energy Efficiency and Renewable
Energy Agency Ploiesti-Prahova, AE3R), Rumānija;
8) Pilsētu un pašvaldību apvienība (Standing Conference of Towns and Municipalities, SCTM),
Serbija;
9) Finanšu un tehnoloģiju kompānija (Finance & Technology Ukraine, FIATU), Ukraina;
10) Zemgales Reģionālā enerģētikas aģentūra (ZREA), Latvija.
Projekta īstenošanai ZREA veido Energoefektivitātes līgumu piemērošanas pašvaldībās
izvērtēšanas darba grupu, kur aicina savus biedrus, t.sk. Bauskas novada pašvaldību deleģēt savu
pārstāvi. Darba grupas pārstāvji saskaņā ar EnPC INTRANS projekta darba plānu tiks nosūtīti
apmācībās uz Slovākiju (Bratislava) no 22.02.2016. līdz 26.02.2016., lai gūtu teorētiskas un
praktiskas zināšanas par Energoefektivitātes līgumu veidiem, to izstrādi un izmantošanu
pašvaldību ēku vai citu infrastruktūras objektu energoefektivitātes uzlabošanai, kā arī par
tiešsaistes semināru rīkošanu internetā par šo tēmu. Visu darba grupas dalībnieku komandējuma
izdevumi (ceļa izdevumi, viesnīca, apdrošināšana, dienas naudas) tiks segti no EnPC INTRANS
projekta budžeta.
Dalība projektā plānota laika posmā no 2016.gada 29.janvāra līdz 2016.gada 31. oktobrim.
Projekts EnPC-INTRANS ir Eiropas Savienības (ES) 100 % finansēts „Horizon 2020”
programmas Eiropas valstu sadarbības projekts.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1.

Piedalīties projektā EnPC-INTRANS „Kapacitātes
energoefektivitātes līgumiem Eiropas valstu pārejas tirgos”.

stiprināšana

attiecībā

2.

Zemgales Reģionālās enerģētikas aģentūras darba grupā deleģēt Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Ilzi
Tijoni.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

2

uz

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 28.janvārī

prot.Nr.2, 14.p.

Par noteikumu „Par kārtību, kādā tiek plānoti sporta pasākumi un tiem
nepieciešamie finanšu līdzekļi nākamajam budžeta gadam” apstiprināšanu
Lai uzlabotu un nodrošinātu sekmīgu pašvaldības darbību sporta jomā, nepieciešams
pilnveidot pašvaldības institūciju organizēto pasākumu plānošanu un finansējuma noteikšanu,
izstrādāt kārtību, kā tiek noteikti no pašvaldības budžeta finansējamie pasākumi, vienlaikus
norādot sasaisti ar pašvaldības definētajiem mērķiem sporta jomā, kā arī pilnveidot sporta
pasākumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.2 „Par kārtību, kādā tiek plānoti sporta pasākumi un tiem
nepieciešamie finanšu līdzekļi nākamajam budžeta gadam”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.februārī.
Pielikumā: Noteikumi Nr.2 „Par kārtību, kādā tiek plānoti sporta pasākumi un tiem nepieciešamie
finanšu līdzekļi nākamajam budžeta gadam” uz 8 lp.

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

NOTEIKUMI
Bauskā
2016.gada 28.janvārī

Nr. 2
protokols Nr.2, 14.punkts

Par kārtību, kādā tiek plānoti sporta pasākumi un tiem nepieciešamie finanšu
līdzekļi nākamajam budžeta gadam
I.

Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldības iestāde „Sporta centrs
„Mēmele””, (turpmāk – Sporta iestāde) saskaņā ar Bauskas novada attīstības programmu
2012.– 2018.gadam, un Bauskas novada sporta attīstības stratēģiju 2016.– 2022.gadam
plāno savu darbību un atbilstoši tai veido pieprasījumu pašvaldības budžetam.
II.

Sporta pasākumu plānošana un finansējuma pieprasījuma iesniegšana sporta
pasākumiem

2. Sporta darba organizatori katru gadu līdz kārtējā gada 15.novembrim sagatavo gada
pasākumu plānu nākamajam gadam (1.pielikums), kuru iesniedz Sporta iestādes vadītājam.
3. Gada pasākumu plānā iekļautos pasākumus izvērtē iestādes vadītājs atbilstoši Bauskas
novada attīstības plānošanas dokumentos, kā arī Bauskas novada sporta attīstības
stratēģijas noteiktajām prioritātēm un rīcībām.
4. Sporta lietu sabiedriskā padome izskata Sporta iestādes gada darba plānu, sagatavo un
iesniedz priekšlikumus sporta iestādes pasākumu organizēšanai (1.pielikums).
5. Sporta iestāde atbilstoši gada darba plānam izstrādā mēneša darba (pasākumu) plānus
(2.pielikums).
6. Sporta iestāde sacensībām izstrādā nolikumus.
7. Sporta pasākumam/sacensībām sagatavo tāmi (3.pielikums). Sporta pasākuma/sacensību
tāmi apstiprina sporta iestādes vadītājs.
8. Sporta iestādes vadītājs iesniedz apstiprināšanai Bauskas novada domē:
8.1. Bauskas novada sporta veidu izlašu atbildīgos trenerus;
8.2. Bauskas novada sporta veidu izlašu kandidātu sastāvus;
8.3. starptautiska, valsts mēroga sacensību kalendāru, kurā ietver informāciju par izdevumu
pozīcijām, prognozējamo dalībnieku skaitu, finansējuma avotiem, atbildīgo darbinieku
(6.pielikums).
9. Pēc sporta sacensību/pasākuma norises Sporta iestādes vadītājs nodrošina savlaicīgu
pasākuma tāmes, atskaites un norēķinu dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu
centralizētajā grāmatvedībā (3., 4. pielikums).
10. Katru gadu janvārī Sporta iestāde sagatavo un iesniedz Bauskas novada domē pasākumu plāna
apkopojumu par iepriekšējo gadu. (5.pielikums).
11. Ja Sporta iestāde gada laikā ir guvusi virsplāna ieņēmumus, tad vadītājs var plānot sporta
pasākumus, kas nav iekļauti sākotnējā plānā. Papildu pasākumi ir jāapstiprina Izglītības
kultūras un sporta lietu komitejas sēdē.

12. Sporta pasākumu izdevumu tāme, kuru kopā ar gada pasākumu plānu atbilstoši Bauskas
novada domes izdotajam rīkojumam „Par kārtējā gada budžeta sastādīšanu un iesniegšanu”,
iesniedzama Bauskas novada domē.
13. Sporta iestādes gada pasākumu plāni līdz kārtējā gada 20.decembrim tiek iesniegti Bauskas
novada pašvaldības izpilddirektoram.
14. Sporta iestādes iesniegtās pasākumu tāmes tiek izvērtētas Bauskas novada pašvaldības budžeta
izskatīšanas kārtībā.
15. Lēmums par kārtējā gada budžeta apstiprināšanu tiek pieņemts novada domes sēdē.
III. Kopējais finansējums sporta pasākumu organizēšanā
16. Kopējo finansējumu sporta pasākumu organizēšanā veido:
16.1. finansējums Bauskas novada sporta veidu izlašu dalībnieku dalībai starptautiska mēroga
sacensībās;
16.2. finansējums Bauskas novada sporta veidu izlašu dalībnieku dalībai valsts mēroga sacensībās;
16.3. finansējums Bauskas novada senioru un veterānu dalībai Latvijas Sporta veterānu savienības
organizētajās sacensībās;
16.4. finansējums sporta pasākumu organizēšanai Bauskas novadā.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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1.pielikums
Bauskas novada domes 2016.gada 28.janvāra noteikumiem Nr.2
___________________________________
(iestādes nosaukums)
________. gada darba plāns
Mērķis un uzdevumi

Izpildes termiņš

1

2

3

4

5

Atbildīgais Atbilstība Bauskas novada
darbinieks attīstības
programmas
prioritātēm
6

7

8

Sagatavoja
Iestādes vadītājs

/vārds,uzvārds/

3

9

10 11 12

2.pielikums
Bauskas novada domes 2016.gada 28.janvāra noteikumiem Nr.2
____________________________________________
(iestādes nosaukums)
____.(gads)____. (mēnesis) darba pasākumu plāns
Datums,
laiks

Sporta veids

Sacensību nosaukums

Sagatavoja
Iestādes vadītājs

/vārds,uzvārds/

4

Vieta

Atbildīgais
darbinieks

Plānotais
dalībnieku
skaits

3. pielikums
Bauskas novada domes 2016.gada noteikumiem Nr.2
Izdevumu tāme ________________________ pasākumam
______________________ 20___. gada ____.______________ organizē
(iestādes, struktūrvienības nosaukums)
___________________________________________________________
(pasākuma apraksts – mērķis, vieta, plānotais dalībnieku skaits)
Pasākuma programmā:
1._______________________
2._______________________
Pasākuma organizēšanai plānots iegādāties:
Nr.p.k. Preces vai pakalpojuma
Vienību skaits
nosaukums

Vienības
izmaksas
euro

Kopā
Tāmi sagatavoja: ___________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)
Datums:
Saskaņots: ______________________________
Vārds, uzvārds, paraksts)

5

Kopā
plānotā
summa euro

4.pielikums
Bauskas novada domes 2016.gada 28.janvāra noteikumiem Nr.2
Akts par izdevumu norakstīšanu
(pasākuma nosaukums)
20….gada …………

Nr.

Komisijas priekšsēdētājs
Komisijas locekļi
Atbildīgā persona
Pasākuma nosaukums, datums, vieta, mērķis, dalībnieku skaits (tai skaitā no rīkotāju
puses, no viesu puses)
Pasākuma organizēšanai izlietotas un tiek norakstītas šādas materiālās vērtības:
Nr.p.k. Izdevumu saturs

Attaisnojuma
Mērvienība
dokuments
(Nr.
un
datums)

Kopā
Komisija

6

Daudzums

Kopējā
summa euro

5.pielikums
Bauskas novada domes sēdes 2016.gada 28.janvāra noteikumiem Nr.2
____________________________________________
(iestādes nosaukums)
________. gada pasākumu plāna apkopojums
Datums,
laiks

Pasākums

Izbraukums
(ja
attiecināms)

Sagatavoja
Iestādes vadītājs

/vārds,uzvārds/

Dalībnieki,
organizatori

Vieta

Faktiskais
dalībnieku
skaits

Faktiskās
izmaksas

Atbilstība
novada
attīstības
plānošanas
dokumentiem

6.pielikums
Bauskas novada domes 2016.gada 28.janvāra noteikumiem Nr.2
____________________________________________
(iestādes nosaukums)
____.(gads) darba pasākumu plāns
Datums,
laiks

Sporta veids

Starptautisko, valsts
sacensību nosaukums

Vieta

Sagatavoja
Iestādes vadītājs

/vārds,uzvārds/

8

Finansējuma
avoti,
izdevumu
pozīcijas

Atbildīgais
darbinieks

Plānotais
dalībnieku
skaits

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 28.janvārī

prot.Nr.2, 15.p.

Par grozījumu Bauskas novada domes 2010.gada 25.februāra lēmumā
„Par Sporta lietu sabiedrisko padomi”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Sporta likuma
7.panta pirmās daļas 3.punktu, Bauskas novada pašvaldības Sporta lietu sabiedriskās padomes
nolikumu un ievērojot to, ka Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele””
nolikumā ir paredzēta konsultatīva institūcija „Sporta lietu sabiedriskā padome”, kuras mērķis ir
risināt ar aktīvo atpūtu, veselīgu dzīvesveidu, augstas klases sportu saistītus jautājumus, kā arī
citus jautājumus, saistītus ar sporta darba organizāciju Bauskas novadā, Bauskas novada dome
nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2010.gada 25.februāra lēmumā „Par Sporta lietu sabiedrisko
padomi” šādu grozījumu:
Izteikt 1.punktu jaunā redakcijā:
„1. Ar 2016.gada 1.februāri izveidot Bauskas novada pašvaldības Sporta lietu sabiedrisko
padomi šādā sastāvā:
Artūrs Dulbe – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” sporta
pasākumu organizators Ceraukstes pagastā,
Biruta Grantiņa – Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes
„Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” direktore,
Alfrēds Graudiņš – Bauskas novada veterānu vieglatlētikas un pauerliftinga pārstāvis,
Modris Indriksons – Bauskas novada galda tenisa vecākais treneris,
Andis Maskalis – SIA „Ceraukste Agro” valdes loceklis, Bauskas novada veterānu futbola
komandas pārstāvis,
Guntis Mašinskis – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” sporta
pasākumu organizators Mežotnes pagastā,
Līga Rimševica – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” direktore,
Inga Ūbele – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” sporta darba
organizatore,
Raimonds Žabovs – Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas
Valsts ģimnāzija” direktors, domes deputāts.”.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras ielā 1, Bauskā, LV-3901, tālr. 63922238, fakss
63924522, dome@bauska.lv

DOMES SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS
Bauskā
2010.gada 25.februārī

Nr.2

7.§
Par Sporta lietu sabiedrisko padomi (Grozījumi 28.01.2016.)
Ņemot vērā to, ka Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele””
nolikumā ir paredzēta konsultatīva institūcija „Sporta lietu sabiedriskā padome”, kuras mērķis ir
palīdzēt risināt ar aktīvo atpūtu, veselīgu dzīvesveidu, augstas klases sportu saistītus jautājumus,
ka arī citus jautājumus, saistītus ar sporta darba organizāciju Bauskas novadā,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, A.Āboliņš, R.Čakāne,
I.Dombrovska, A.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Kolužs, J.Landorfs,
T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba V.Veips, U.Zeltiņš), „pret” nav, „atturas” 1
(G.Tarvids), 1 nebalso (J.Feldmanis), NOLEMJ:
1. Ar 2016.gada 1.februāri izveidot Bauskas novada pašvaldības Sporta lietu sabiedrisko
padomi šādā sastāvā:
Artūrs Dulbe – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” sporta
pasākumu organizators Ceraukstes pagastā,
Biruta Grantiņa – Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes
„Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” direktore,
Alfrēds Graudiņš – Bauskas novada veterānu vieglatlētikas un pauerliftinga pārstāvis,
Modris Indriksons – Bauskas novada galda tenisa vecākais treneris,
Andis Maskalis – SIA „Ceraukste Agro” valdes loceklis, Bauskas novada veterānu futbola
komandas pārstāvis,
Guntis Mašinskis – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” sporta
pasākumu organizators Mežotnes pagastā,
Līga Rimševica – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” direktore,
Inga Ūbele – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” sporta darba
organizatore,
Raimonds Žabovs – Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas
Valsts ģimnāzija” direktors, domes deputāts.
2. Noteikt, ka Sporta lietu sabiedriskās padomes locekļi no sava vidus ievēl padomes
priekšsēdētāju.
3. Uzdot Sporta lietu sabiedriskajai padomei izstrādāt Sporta lietu sabiedriskās padomes
nolikuma projektu un līdz 2010.gada 8.martam iesniegt to izskatīšanai Izglītības,
kultūras un sporta lietu komitejā.
SĒDES VADĪTĀJS

(Paraksts)

V.VEIPS

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 28.janvārī

prot.Nr.2, 16.p.

Par darba grupas izveidi Latvijas valsts simtgades svētku norises Bauskas
novadā programmas izstrādei
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;
Solvita Jirgensone – Bauskas novada domes deputāte;
Jānis Kalinka – Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors;
Indra Liepa – biedrības „Bauskas vecpilsēta” pārstāve;
Renārs Manuilovs – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”
jaunatnes lietu speciālists;
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;
Aija Spriņķe – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja;
Egija Stapkēviča – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja;
Dmitrijs Ščegoļevs – multimediju aģentūras SIA „PARUS Studio” direktors;
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;
Ilva Vansoviča – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” direktore;
Mārtiņš Vilciņš – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskās nodaļas vadītājs.
2. Noteikt darba grupai šādu uzdevumu: 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.
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
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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 28.janvārī

prot.Nr.2, 17.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos
noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības
sociālās palīdzības pabalstiem”
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešā daļa nosaka, ja ir
apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas)
ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas)
pamatvajadzību apmierināšanai.
Lai pilnveidotu saistošos noteikumus, ir nepieciešamas precizēt vairākus punktus attiecībā
uz pabalstu apmēru un izmaksas kārtību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 „Grozījumi Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta
saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstiem” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai
nosūtīt saistošos noteikumus Nr.1 „Grozījumi Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta
saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstiem” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā
veidā zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā:
Saistošie noteikumi Nr.1 „Grozījumi Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos
noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem” uz 4 lp.
Domes priekšsēdētājs
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā

Grozījumi Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos
Nr.2 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem”
2016.gada 28.janvārī

Nr.1
protokols Nr.2, 17.punkts
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo
daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā 25.panta pirmo daļu,
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 36. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu
Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu

1.
Izdarīt Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.2
„Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”
šādus grozījumus:
1.1.
izteikt 9.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„9.3. ģimenei, kurā visi ģimenes locekļi ir nestrādājoši pensionāri un/vai personas ar
invaliditāti, ja viņu vidējie ienākumi mēnesī pēdējo trīs mēnešu periodā uz vienu personu
nepārsniedz 325 euro un tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un šo noteikumu
53.2.apakšpunktā minētie īpašumi.”;
1.2.
izteikt 14.1.apakšunktu šādā redakcijā:
„14.1. pabalsta apmērs ir 180 euro;”;
1.3.
aizstāt 18.punktā vārdus „summa nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša
darba algas apmēru” ar vārdiem un skaitli „apmērs ir 360 euro”;
1.4.
izteikt 19.punktu šādā redakcijā:
„19. Gadījumā, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta apmērs ir
mazāks par 360 euro, apbedīšanas pabalsta apmēru nosaka kā starpību starp saistošo
noteikumu 18.punktā minētā apbedīšanas pabalsta apmēru un Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta apmēru.”;
1.5.
aizstāt 25.1 punktā skaitli „50” ar skaitli „70”;
1.6.
svītrot 27.punktā vārdus „viena vecāku ģimeņu bērniem”;
1.7.
izteikt 28.punktu šādā redakcijā:
„28. Tiesības saņemt bezmaksas ēdināšanu Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādes un pirmsskolu grupās ir bērniem no ģimenēm, ja tās likumā noteiktā
kārtībā ir atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām, bērniem ar invaliditāti, bērniem, ja viens
no vecākiem ir persona ar invaliditāti, aizbildnībā esošiem bērniem. Ja ģimenē vairāki
bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi vai pirmsskolas grupu un vidējie ienākumi uz

vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 180 euro, apmaksā ēdināšanas izdevumus 50 %
apmērā par katru bērnu.”;
1.8.
izteikt 31.punktu šādā redakcijā:
„31. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu mācību gada uzsākšanai ir ģimenēm ar bērniem,
ja tās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām, vai maznodrošinātām,
kā arī aizbildnībā esošiem bērniem un bērniem no daudzbērnu ģimenēm.”;
1.9.
izteikt 32.punktu šādā redakcijā:
„32. Pabalsts mācību gada uzsākšanai paredzēts personīgās lietošanas priekšmetu iegādei
(sporta tērps, apavi, skolas forma, skolas soma u.tml.) mācību procesa nodrošināšanai, un
tas tiek piešķirts par katru bērnu pamatizglītības nodrošināšanai.”;
1.10. izteikt 33.punktu šādā redakcijā:
„33. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 55 euro vienam bērnam.”;
1.11. aizstāt 37.1.apakšpunkā skaitli, simbolu un vārdus „15 % no valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas un” ar skaitli un vārdu „55 euro”;
1.12. izteikt 37.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„37.2. 80 % apmērā medicīnisko izdevumu (izņemot medikamentus un maksas
pakalpojumus) samaksai līdz 200 euro gadā par pacienta iemaksu stacionārā (izņemot
personas, kuras normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām), pacienta iemaksu
slimības diagnostikai un pacienta līdzmaksājumam par operāciju, personām, kuras likumā
noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām personām un vientuļi
dzīvojošiem pensionāriem, kuru vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz
325 euro vienai personai;”;
1.13. papildināt saistošos noteikumus ar 37.4. un 37.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„37.4. 100 % apmērā intravitreālām injekcijām personām, kuras likumā noteiktā kārtībā ir
atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām personām un vientuļi dzīvojošiem pensionāriem,
kuru vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 325 euro vienai personai;
37.5. kontracepcijas līdzekļu iegādei sievietēm no trūcīgām, maznodrošinātām un sociālā
riska ģimenēm (pēc sociālā darbinieka atzinuma, ja lieta ir aktīva) līdz 50 euro gadā.”;
1.14. izteikt 39.apakšpunktu šādā redakcijā:
„39. Pabalstu, nepārsniedzot 150 euro gadā, piešķir ārsta rehabilitologa pirmreizējai
konsultācijai un viņa noteikto rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai personām ar
2.invaliditātes grupu un tikai gadījumos, ja nepieciešamie pakalpojumi nav iekļauti valsts
kompensējamo pakalpojumu sarakstā, vai arī valsts kompensēto pakalpojumu skaits ir
nepietiekams un to apliecina attiecīgā medicīnas speciālista atzinums.”.
2.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
„Bauskas Novada Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2016.gada 28. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1
„Grozījumi 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Bauskas novada
pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem””

Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Analizējot sociālo pabalstu izlietojumu 2015.gadā, konstatēts, ka 70 % no
sociālās palīdzības pabalstiem izlietoti vecu ļaužu atbalstam gan dzīvokļa,
gan medicīnas pabalstu veidā. Mazāks atbalsts ģimenēm ar bērniem. Tā kā
virkne pabalstu bija piesaistīti valstī noteiktajai minimālajai darba algai,
tad, tai palielinoties, palielinājās arī pabalstu apmērs. Arī atsevišķi
dzīvojošo pensionāru mērķgrupai ienākumu līmenis mēnesī, lai varētu
saņemt sociālo palīdzību, bija piesaistīts minimālai algai, katru gadu
palielinot arī mērķgrupas skaitu.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošajos noteikumos atcelta vairāku pabalstu apmēru piesaiste valstī
noteiktajai spēkā esošajai minimālajai darba algai, tā vietā definējot precīzu
pabalsta apmēru: dzīvokļa pabalstam mājokļos ar krāsns apkuri no 50 %
no min.algas uz 180 euro, apbedīšanas pabalsts no min.algas apmēra uz 360
euro, pabalstam mācību līdzekļu iegādei un optisko briļļu lēcu iegādei no
15 % no min.algas uz 55 euro, kā arī apturēti mērķgrupu palielināšanās
nosacījumi dzīvokļa pabalstam un pabalstam daļēju medicīnisko izdevumu
segšanai no ienākumiem vienam ģimenes loceklim 90 % apmērā no
min.algas uz 325 euro, samazināts medicīnas pabalsta maksimāli
iespējamais apmērs gadā no 360 uz 200 euro. Palielināta mērķgrupa
brīvpusdienu un bezmaksas ēdināšanas pabalstiem, iepriekš esošo viena
vecāka ģimenēm, kur vecāks ir invalīds uz bērniem no ģimenēm, kur abi
vecāki ir invalīdi, kā arī ģimenēm, kurās ir 2 un vairāk bērnu vecumā no 2–
6 gadiem, kas apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi un kurās ienākumi uz
vienu ģim.locekli mēnesī nepārsniedz 180 euro. Nodefinēti kritēriji, par ko
tiek piešķirts pabalsts daļēju med.izdevumu samaksai, izņemot
medikamentus un maksas pakalpojumus. Ieviesti divi jauni pabalsti – 100
% samaksa intravitreālām injekcijām* un vienreizējs pabalsts
disfunkcionālām ģimenēm dzimstības regulēšanas pasākumiem.
*acs slimības -vecuma makulas deģenerācijas ārstēšanai
Plānots, ka pašvaldības budžetu tas neietekmēs, jo tiek atcelti vairāku
pabalstu veidu piesaiste valstī noteiktajai spēkā esošajai minimālajai darba
algai, definējot precīzu pabalsta apmēru, kā arī apturēti mērķgrupu
palielināšanās nosacījumi dzīvokļa pabalstam un pabalstam daļēju
medicīnisko izdevumu segšanai samazināts tā maksimāli iespējamais
pabalsta apmērs gadā.

3. Informācija par
projekta plānoto
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Grozījumi apspriesti sociālo darbinieku sanāksmē 2016.gada 6.janvārī

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Konsultācijas nav notikušas

R.Ābelnieks

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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APSTIPRINĀTI
ar Bauskas novada domes
2014.gada 27.marta sēdes lēmumu
(prot.Nr.5, 18.p.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2014.gada 27.martā

Nr.2

Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem
(Grozījumi 29.01.2015.; 28.01.2016.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un
piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 25.panta pirmo daļu, Bērnu
tiesību aizsardzības likuma 36.panta otro daļu un
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”
43.punktu.
I. Vispārīgie jautājumi
1.

2.

3.

4.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu
veidus, apmērus, izmaksas kārtību un ģimenes (personas), kuras ir tiesīgas saņemt šos
pabalstus.
Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām un sociāli mazaizsargātām ģimenēm
(personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības (ēdienu, apģērbu, mājokli, veselības
aprūpi un obligāto izglītību) un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
Pabalstus piešķir ģimenēm (personām), kuru dzīvesvieta deklarēta Bauskas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā vai par viņu bērniem pēc faktiskās dzīvesvietas
Bauskas novadā, ja bērni dzīvo kopā ar vienu vai abiem vecākiem.
Ģimenei (personai) pabalstu var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu samaksāt
pakalpojumus (preces), kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu
pamatvajadzību apmierināšanai.
Sociālās palīdzības pabalstu veidi:
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
dzīvokļa pabalsts;
vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
apbedīšanas pabalsts;

pabalsts audžuģimenēm, aizbildņiem un bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības
palikušiem bērniem; (Grozīts ar 29.01.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.2.)
5.6. brīvpusdienas vispārējās izglītības iestādēs un bezmaksas ēdināšana Bauskas novada
pirmsskolas izglītības iestādēs;
5.7. pabalsts mācību gada uzsākšanai;
5.8. pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai samaksai;
5.9. pabalsts transporta izdevumu samaksai;
5.10. vienreizējs pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma;
5.11. pabalsts pirts apmeklējumam.
6.
Lēmumu par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu
pieņem Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”
(turpmāk – Sociālais dienests).
5.5.

II. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
7.

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai ģimenei (personai) tiek
aprēķināts un izmaksāts Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā.
III. Dzīvokļa pabalsts

8.

9.
9.1.
9.2.
9.3.

10.

11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.

14.
14.1.

Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts dzīvokļa vai dzīvojamās mājas
(turpmāk - mājoklis) uzturēšanas izdevumu segšanai, kas saistīti ar mājokļa lietošanu,
neatkarīgi no citiem saņemtajiem pašvaldības pabalstiem. Mājokļa uzturēšanas izdevumi
ir maksa par apsaimniekošanu, īri un pakalpojumiem (apkuri, elektroenerģiju,
ūdensapgādi, kanalizāciju un atkritumu izvešanu).
Dzīvokļa pabalstu piešķir:
trūcīgai ģimenei (personai) uz trūcīgās ģimenes (personas) statusa laiku;
maznodrošinātai ģimenei (personai) uz maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
laiku;
ģimenei, kurā visi ģimenes locekļi ir nestrādājoši pensionāri un/vai personas ar
invaliditāti, ja viņu vidējie ienākumi mēnesī pēdējo trīs mēnešu periodā uz vienu personu
nepārsniedz 325 euro un tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un šo noteikumu
53.2.apakšpunktā minētie īpašumi; (Grozīts ar 28.01.2016.saistošajiem noteikumiem
Nr.1.)
Vienā mājoklī dzīvojošai ģimenei (personai) tiek piešķirts viens dzīvokļa pabalsts.
Kopīpašuma gadījumā pabalsts tiek dalīts proporcionāli nekustamā īpašuma domājamām
daļām.
Pabalsta mājokļos ar centralizētu apkuri piešķiršanas nosacījumi un apmērs:
mājoklī, kurā dzīvo viena persona, pabalstu piešķir ne vairāk kā 30 euro mēnesī
neatkarīgi no dzīvojamās platības;
mājoklī, kurā dzīvo divas personas, pabalstu piešķir ne vairāk kā 35 euro mēnesī
neatkarīgi no dzīvojamās platības;
mājoklī, kurā dzīvo trīs un vairāk personas, pabalstu piešķir ne vairāk kā 45 euro mēnesī
neatkarīgi no dzīvojamās platības;
pabalstu piešķir uz apkures sezonas laiku no novembra līdz aprīlim ieskaitot. (Papildināts
ar 29.01.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.2.)
Pabalsts nevar pārsniegt faktiskos izdevumus par mājokļa uzturēšanu.
Pabalsts pilnā apmērā vai daļēji tiek pārskaitīts uz attiecīgā pakalpojuma
(apsaimniekošana, apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, elektroenerģija, atkritumu
izvešana) sniedzēja norēķinu kontu saskaņā ar rēķinu.
Pabalsta mājokļos ar krāsns apkuri piešķiršanas nosacījumi un apmērs:
pabalsta apmērs ir 180 euro; (Grozīts ar 28.01.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
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14.2. pabalstu izmaksā vienu reizi gadā neatkarīgi no apkures sezonas laika, nosakot intervālu
starp divām pabalstu saņemšanas reizēm ne mazāku par astoņiem mēnešiem;
14.3. pabalsts tiek pārskaitīts uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu saskaņā ar
pavadzīmi.
15.
Dzīvokļa pabalsta izmaksu pārtrauc šādos gadījumos:
15.1. izbeigts mājokļa īres līgums;
15.2. pabalsta pieprasītājs sniedzis nepatiesas ziņas;
15.3. mājoklis pārdots vai izīrēts citai personai;
15.4. netiek pildīti līdzdarbības pienākumi;
15.5. ir stājies spēkā tiesas spriedums par pabalsta pieprasītāja izlikšanu no mājokļa;
15.6. ģimenei (personai) pieder vai ir lietošanā, divi vai vairāki dzīvošanai derīgi mājokļi.
IV. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
16.

17.

Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā piešķir, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš
neparedzamu apstākļu dēļ ģimene (persona) nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.
Pabalstu piešķir līdz 715 euro vienai ģimenei (personai), neizvērtējot ģimenes (personas)
ienākumus un materiālo stāvokli, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto
zaudējumu sekas.
Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā piecpadsmit dienu laikā no ārkārtas
situācijas rašanās dienas.
V. Apbedīšanas pabalsts

18.

19.

20.

Apbedīšanas pabalstu piešķir par personām, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta pirms
nāves bija Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, un pa kurām mirušā
ģimenes loceklis (apgādnieks) vai persona, kura uzņēmusies apbedīšanu, nesaņem Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras apbedīšanas pabalstu. Apbedīšanas pabalstu piešķir
mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.
Pabalsta apmērs ir 360 euro, pārskaitot pakalpojuma sniedzējam vai ģimenes loceklim
(apgādniekam), vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu uz norēķinu kontu pēc
izdevumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas. (Grozīts ar 28.01.2016.saistošajiem
noteikumiem.)
Gadījumā, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta apmērs ir
mazāks par 360 euro, apbedīšanas pabalsta apmēru nosaka kā starpību starp saistošo
noteikumu 18.punktā minētā apbedīšanas pabalsta apmēru un Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta apmēru. (Grozīts ar 28.01.2016.saistošajiem
noteikumiem Nr.1).
Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no miršanas
apliecības izsniegšanas dienas.

VI. Pabalsts audžuģimenēm, aizbildņiem un bērniem bāreņiem
vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem (Grozīts ar 29.01.2015.saistošajiem noteikumiem
Nr.2.)
21.

22.

Pabalstus audžuģimenēm piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā par bērniem,
kuru deklarētā pamata dzīvesvieta pirms lēmuma pieņemšanas ir bijusi Bauskas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā. Par bērnu ievietošanu audžuģimenē lēmumu
pieņem Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Bāriņtiesa” (turpmāk –
Bauskas novada Bāriņtiesa). Līgumu ar audžuģimeni noslēdz Sociālais dienests.
Audžuģimeņu pabalstu veidi un to apmērs:
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22.1. ikmēneša pabalsta apmērs bērna uzturam un audzināšanai 170 euro. Ja, atrodoties
audžuģimenē, bērns izglītības iegūšanai tiek ievietots internātskolā vai speciālajā
izglītības iestādē, pabalstu bērna uzturam vienā mēnesī izmaksā 35 % apmērā no šo
noteikumu 22.1.apakšpunktā noteiktā ikmēneša pabalsta;
22.2. vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 145 euro vienam bērnam,
atbilstoši bērna vecumam un vajadzībām.
23.
Pabalstu audžuģimenei piešķir par kārtējo mēnesi.
24.
Audžuģimenei ir pienākums pēc Sociālā dienesta pieprasījuma iesniegt pārskatu par
pašvaldības piešķirto pabalstu izlietojumu.
25.
Līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē sagatavo Sociālais dienests pēc Bauskas
novada Bāriņtiesas lēmuma saņemšanas.
25.1
Ikmēneša pabalsts aizbildnim viena bērna uzturam un audzināšanai ir 70 euro. Ja,
atrodoties pie aizbildņa, bērns izglītības iegūšanai tiek ievietots internātskolā vai speciālajā
izglītības iestādē, pabalstu bērna uzturam vienā mēnesī izmaksā 35 % apmērā no šajā punktā
noteiktā ikmēneša pabalsta. (Papildināts ar 29.01.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.2.
Grozīts ar 28.01.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
26.
Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem tiek aprēķināts un
izmaksāts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.
VII. Brīvpusdienas vispārējas izglītības iestādēs un bezmaksas ēdināšana Bauskas
novada pirmsskolas izglītības iestādēs
27.

28.

29.
30.

Tiesības saņemt brīvpusdienas vispārējās izglītības iestādēs ir bērniem no ģimenēm,
kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām,
bērniem ar invaliditāti, ja vecāks ir persona ar invaliditāti, vai aizbildnībā esošiem
bērniem un ja bērni nav sasnieguši 20 gadu vecumu. Vispārējās vidējās izglītības posmā,
piešķirot pabalstu, ņem vērā, vai bērnam nav ilgstošu neattaisnotu stundu kavējumu
(vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī). (Grozīts ar 28.01.2016.saistošajiem
noteikumiem Nr.1.)
Tiesības saņemt bezmaksas ēdināšanu Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādes un pirmsskolu grupās ir bērniem no ģimenēm, ja tās likumā noteiktā kārtībā ir
atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām, bērniem ar invaliditāti, bērniem, ja viens no
vecākiem ir persona ar invaliditāti, aizbildnībā esošiem bērniem. Ja ģimenē vairāki bērni
apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi vai pirmsskolas grupu un vidējie ienākumi uz
vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 180 euro, apmaksā ēdināšanas izdevumus 50
% apmērā par katru bērnu. (Grozīts ar 28.01.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
Brīvpusdienas un bezmaksas ēdināšana tiek piešķirta, sākot ar tā mēneša 1.datumu, kad
pieņemts Sociālā dienesta lēmums, līdz mācību pusgada beigām.
Pabalsts tiek pārskaitīts uz izglītības iestādes vai ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja
norēķinu kontu saskaņā ar iesniegto rēķinu, kuram pievienots pakalpojuma saņēmēju
(bērnu) saraksts. Brīvpusdienu un bezmaksas ēdināšanas izmaksu apmērs nevar pārsniegt
3 euro dienā.
VIII. Pabalsts mācību gada uzsākšanai

31.

32.

Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu mācību gada uzsākšanai ir ģimenēm ar bērniem, ja
tās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām, kā
arī aizbildnībā esošiem bērniem un bērniem no daudzbērnu ģimenēm. (Grozīts ar
28.01.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
Pabalsts mācību gada uzsākšanai paredzēts personīgās lietošanas priekšmetu iegādei
(sporta tērps, apavi, skolas forma, skolas soma u.tml.) mācību procesa nodrošināšanai,
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33.
34.
35.

36.

un tas tiek piešķirts par katru bērnu pamatizglītības nodrošināšanai. (Grozīts ar
28.01.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
Pabalsts ir vienreizējs, un tā apmērs ir 55 euro vienam bērnam. (Grozīts ar
28.01.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
Vienojoties ar personu, pabalstu var pārskaitīt uz personas norēķinu kontu vai pārskaitīt
par preci saskaņā ar iesniegto rēķinu.
Ja ģimenē ir darbspējīgā vecumā esošs bezdarbnieks, pabalsts tiek piešķirts pēc
līdzdarbības pienākumu veikšanas. Ja ģimenē ir nepilnu darba laiku strādājošs ģimenes
loceklis, tas nevar būt par pamatu, lai atteiktos no līdzdarbības pienākumu veikšanas.
Dokumenti pabalsta saņemšanai kārtējā gadā Sociālajā dienestā iesniedzami no 1.augusta
līdz 30.oktobrim.
IX. Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai samaksai

37.
Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai samaksai ir paredzēts:
37.1. optisko briļļu lēcu iegādei trūcīgām vai maznodrošinātām personām. Pabalsts gada laikā
nevar pārsniegt 55 euro un vienai personai nevar būt lielāks par faktiskajiem optisko
briļļu lēcu iegādes izdevumiem; (Grozīts ar 28.01.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
37.2. 80 % apmērā medicīnisko izdevumu (izņemot medikamentus un maksas pakalpojumus)
samaksai līdz 200 euro gadā par pacienta iemaksu stacionārā (izņemot personas, kuras
normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām), pacienta iemaksu slimības
diagnostikai un pacienta līdzmaksājumam par operāciju, personām, kuras likumā noteiktā
kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām personām un vientuļi dzīvojošiem
pensionāriem, kuru vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 325 euro
vienai personai; (Grozīts ar 28.01.2016.saistošjaiem noteikumiem Nr.1.)
37.3. zobu regulēšanai bērniem no trūcīgam, maznodrošinātām un sociālā riska ģimenēm (pēc
sociālā darbinieka atzinuma, ja lieta ir aktīva) 115 euro gadā;
37.4. 100 % apmērā intravitreālām injekcijām personām, kuras likumā noteiktā kārtībā ir
atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām personām un vientuļi dzīvojošiem
pensionāriem, kuru vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 325 euro
vienai personai; (Papildināts ar 28.01.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
37.5. kontracepcijas līdzekļu iegādei sievietēm no trūcīgām, maznodrošinātām un sociālā riska
ģimenēm (pēc sociālā darbinieka atzinuma, ja lieta ir aktīva) līdz 50 euro gadā.
(Papildināts ar 28.01.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
38.
Vienreizēju pabalstu 200 euro piešķir alkoholisma ārstēšanai Minesotas programmā
personām darbaspējīgā vecumā no maznodrošinātām un sociālā riska ģimenēm, kuru
ģimenēs ir nepilngadīgi bērni, pēc motivācijas programmas iziešanas, ja pašvaldībā
apmierināti personu iesniegumi pēc garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošinājuma
un dzīvokļa pabalstiem.
39.
Pabalstu, nepārsniedzot 150 euro gadā, piešķir ārsta rehabilitologa pirmreizējai
konsultācijai un viņa noteikto rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai personām ar
2.invaliditātes grupu un tikai gadījumos, ja nepieciešamie pakalpojumi nav iekļauti valsts
kompensējamo pakalpojumu sarakstā vai arī valsts kompensēto pakalpojumu skaits ir
nepietiekams un to apliecina attiecīgā medicīnas speciālista atzinums. (Grozīts ar
28.01.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
40.
Pabalstu medicīnisko izdevumu samaksai pārskaita attiecīgajai ārstniecības iestādei, kas
sniegusi pakalpojumu vai personas norēķinu kontā, ja persona jau samaksājusi par
pakalpojumu.
41.
Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no medicīnisko
pakalpojumu saņemšanas dienas.
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X. Pabalsts transporta izdevumu samaksai
42.
Pabalstu transporta izdevumu samaksai piešķir:
42.1. līdz 90 euro gadā specializētā transporta izdevumiem personām ar kustību traucējumiem
nokļūšanai uz ārstniecības/rehabilitācijas iestādēm (vai no tām) saskaņā ar ārsta
nosūtījumu, pārskaitot pabalstu attiecīgajam pakalpojuma sniedzējam uz norēķina kontu;
(Grozīts ar 29.01.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.2.)
42.2. līdz 15 euro gadā nokļūšanai pie bērnu psihiatra trūcīgām, maznodrošinātām un sociālā
riska ģimenēm, iesniedzot izdevumus attaisnojošus dokumentus un ārsta nosūtījuma
kopiju augstākminēto pakalpojumu saņemšanai, pārskaitot pabalstu uz personas norēķinu
kontu.
43.
Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no transporta
pakalpojuma saņemšanas dienas.
XI. Vienreizējs pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma
44.

45.

Vienreizējs pabalsts personām, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma
vietas, tiek piešķirts, pamatojoties uz personas iesniegumu un izziņu no Ieslodzījuma
vietu pārvaldes un kuras pamata dzīvesvieta pirms notiesāšanas bija deklarēta Bauskas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas
no ieslodzījuma vietas, izvērtējot attiecīgās personas materiālo situāciju. Ja personai nav
ienākumu, uzkrājumu un šo noteikumu 53.2.apakšpunktā minēto īpašumu, tai piešķir
vienreizēju pabalstu 50 euro apmērā.
XII. Pabalsts pirts apmeklējumam

Pabalsts pirts apmeklējuma izmantošanai ir 75 % apmērā no pakalpojuma sniedzēja
noteiktās pakalpojuma maksas, bet ne vairāk kā 10 euro mēnesī vienai personai.
47.
Tiesības saņemt pabalstu ir:
47.1. trūcīgai un maznodrošinātai personai (ģimenei), kura dzīvo mājoklī bez vannas vai dušas;
47.2. pensionāriem, kuru pensija ir mazāka par 250 euro un kuri dzīvo mājoklī bez vannas vai
dušas;
48.
Persona pakalpojuma sniedzējam uzrāda izziņu par pabalsta piešķiršanu.
49.
Pabalstu pēc pakalpojuma sniedzēja saņemtā rēķina un dokumentēta apliecinājuma par
personas konkrēto pirts apmeklējumu pārskaita uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja
norēķinu kontu.
46.

XIII. Pabalstu piešķiršanas kārtība
50.

51.

52.

Ģimene (persona) Sociālajā dienestā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē iesniedz iesniegumu
(rakstveidā vai izsaka mutvārdos), kurā vēlams norādīt nepieciešamo pašvaldības sociālās
palīdzības pabalsta veidu. Mutvārdos izteiktu iesniegumu personas klātbūtnē noformē
rakstveidā un, ja nepieciešams, izsniedz iesnieguma kopiju.
Sociālajā dienestā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī invaliditāti
apliecinošu dokumentu vai pensionāra apliecību, ja persona ir ar invaliditāti vai
pensionārs un šīs ziņas pašvaldībā nav pieejamas.
Sociālais dienests pēc personas iesnieguma saņemšanas desmit darbdienu laikā novērtē
ģimenes (laulāto, personu, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā
mājoklī) materiālo stāvokli, apseko personu dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas
apsekošanas aktu, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanā, novērtē vajadzības pēc
pabalsta un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.
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Bauskas novada pašvaldībā ir noteikti šādi kritēriji, izvērtējot ģimenes/personas atbilstību
trūcīgās ģimenes/personas statusam:
53.1. par īpašumiem nav uzskatāmi:
53.1.1. zeme un mežs platībā līdz 3 ha, ko izmanto ienākumu gūšanai pamatvajadzību
apmierināšanai atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta
11.punktam;
53.1.2. zeme un mežs platībā līdz 5 ha, ko izmanto ģimenes, kuru sastāvā ir nepilngadīgi bērni;
53.1.3. nekustamais īpašums vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no ģimenes
locekļiem, kurā dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits
īpašums;
53.1.4. viena garāža, viena automašīna (t.sk. transportlīdzekļa turētāja statusā), kas ģimenes
īpašumā ir ilgāk par divpadsmit mēnešiem, kā arī viens velosipēds katram ģimenes
loceklim, mopēds, motorollers vai motocikls, kas ir ģimenes īpašumā;
53.2. par īpašumiem ir uzskatāmi:
53.2.1. zeme un mežs, izņemot 53.1.1. un 53.1.2.apakšpunktā minētos gadījumus;
53.2.2. ēkas, izņemot nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo
pabalsta pieprasītājs un personas, kurām ir kopīga saimniecība ar viņu;
53.2.3. automašīna, kuru persona lieto transportlīdzekļa turētāja statusā, ja personai īpašumā jau
ir viena automašīna ilgāk par divpadsmit mēnešiem, kā arī traktortehnika, autobusi un
ūdens transportlīdzekļi.
54.
Ģimenēm (personām), kurām ir 53.2.apakšpunktā minētie īpašumi, trūcīgās personas
statusu nepiešķir.
55.
Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas (administratīvā akta izdošanas) informē
personu par pieņemto lēmumu, bet atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma
iemeslu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) termiņus un kārtību.
53.

XIV. Apsekošana dzīvesvietā
56.

57.

58.

Ģimenei (personai) pirmo reizi vēršoties Sociālajā dienestā pēc pašvaldības sociālās
palīdzības pabalsta, Sociālā dienesta pienākums ir apsekot ģimeni (personu) viņa
dzīvesvietā. Nākamo apsekošanu Sociālais dienests veic atbilstoši nepieciešamībai vai
saskaņā ar vienošanos.
Ģimenes (personas) apsekošana dzīvesvietā var notikt, Sociālajam dienestam vienojoties
ar personu par apsekošanas datumu un laiku. Sociālajam dienestam ir tiesības veikt
apsekošanu arī iepriekš par to nebrīdinot ģimeni (personu).
Personas atteikšanās no apsekošanas dzīvesvietā var būt par iemeslu sociālās palīdzības
atteikumam.
XV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

59.
60.
61.

Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Bauskas novada domē Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Bauskas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Pašvaldības lēmuma par sociālās palīdzības sniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu
apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur attiecīgā lēmuma darbību, izņemot gadījumu, kad
šī darbība tiek apturēta ar tās iestādes lēmumu, kurā lēmums tiek apstrīdēts.
XVI. Noslēguma jautājumi

62.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Bauskas novada
pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
7

63.

Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Bauskas novada domes
2010.gada 22.jūnija saistošie noteikumi Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības
sociālajiem pabalstiem”.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

(paraksts)
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Uzvaras 316, Gailīšu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Gailīšu pagasta pārvaldes iesniegums ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.16, Uzvaras ielā 3, Uzvarā, Gailīšu
pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot Gailīšu pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.16 Uzvaras ielā 3,
Uzvarā, Gailīšu pagastā ar platību 46,6 m². Dzīvoklis nav izīrēts. Tajā nav ierīkota apkure un tas
nav piemērots turpmākai izīrēšanai. Dzīvokļa tehniskais stāvoklis pasliktinās un rada zaudējumus
pašvaldībai.
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 un 5.panta pirmo un piekto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.16, Uzvaras iela 3, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 46,6 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4060 007 0229, ar platību 3909 m²,
466/8259 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli
Nr.16, Uzvaras ielā 3, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 46,6 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4060 007 0229, ar platību 3909 m², 466/8259
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

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Mūsa 2-6,
Gailīšu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Gailīšu pagasta pārvaldes iesniegums ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.6, Mūsa 2, Mūsā, Gailīšu pagastā,
Bauskas novadā.
Izskatot Gailīšu pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.6, Mūsa 2, Mūsa, Gailīšu
pagastā ar platību 48,3 m². Dzīvoklis nav izīrēts. Tas nav piemērots dzīvošanai, jo tajā nav apkures
un nav veikts dzīvokļa remonts kopš mājas uzcelšanas. Dzīvokļa tehniskais stāvoklis pasliktinās
un rada zaudējumus pašvaldībai.
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 un 5.panta pirmo un piekto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.6, Mūsa 2, Mūsa, Gailīšu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 48,3 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4060 002 0090, ar platību 3009 m², 483/4308
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli
Nr.6, Mūsa 2, Mūsa, Gailīšu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 48,3 m², dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra apzīmējums 4060 002 0090, ar platību 3009 m², 483/4308 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

R.Ābelnieks
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Par dzīvojamās mājas „Lauktehnika 14”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu mājas pārvaldniekam
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 11.janvārī saņemts S.F. iesniegums par dzīvojamās
mājas „Lauktehnika 14”, Īslīces pagastā nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotajai personai.
Izskatot S.F. iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
dzīvojamā mājā „Lauktehnika 14” ar būves kadastra apzīmējumu 4068 002 0174 008
ir 27 dzīvokļu īpašumi un 26 dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju”. Dzīvojamā māja saistīta ar zemesgabalu 0,4557 ha platībā
(kadastra apzīmējums 4068 002 0174). Ir notikusi dzīvokļu īpašnieku kopsapulce un par
dzīvojamās mājas pārvaldnieku izvēlēta biedrība „Rītausmu nami”. Ar mājas pārvaldnieku un
dzīvokļu īpašniekiem noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.
Kārtība, kādā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku
sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ir noteikta likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantā. Šā likuma 51.panta piektā daļa
nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu
un ievēroti šādi nosacījumi:
ir noslēgts dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums, ievērojot šajā likumā un citos
likumos noteikto kārtību;
iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu
nodošanu ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai vai dzīvokļu
īpašnieku savstarpējs līgums;
visi savstarpējo līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši šā likuma
41.pantā paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju;
savstarpēju līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk kā pusi no
dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta sestā daļa noteic,
ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanās tiesības ar dzīvokļu savstarpēju līgumu pilnvarotai personai
nodod pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs, kad izpildīti visi šā panta piektajā daļā
minētie nosacījumi. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nodod, parakstot dzīvojamās mājas
nodošanas un pieņemšanas aktu.
Visi nepieciešamie dokumenti Bauskas novada domē ir iesniegti, tajā skaitā dzīvojamās
mājas „Lauktehnika 14”, Īslīces pagastā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols, dzīvokļu
īpašnieku un pilnvarotās personas parakstīts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piekto un sesto daļu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Nodot dzīvojamās mājas „ Lauktehnika 14”, Īslīces pagastā un tai funkcionāli saistītā
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0174 0,4557 ha platībā pārvaldīšanas
tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai – biedrībai „Rītausmu nami”,
reģistrācijas Nr.40008233891.
2. Pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Īslīces ūdens” valdes locekli Valēriju
Gabrānu sagatavot nekustamā īpašuma „Lauktehnika 14”, Īslīces pagastā nodošanas un
pieņemšanas aktu un organizēt minētā īpašuma nodošanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.X,
Mēmeles ielā 10, Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts A.J. iesniegums ar lūgumu atļaut iegūt īpašumā
pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr. X, Mēmeles ielā 10, Bauskā.
Izskatot A.J. iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.X dzīvojamā mājā
Mēmeles ielā 10, Bauskā ar platību 51,6 m². Dzīvoklis ir izīrēts A.J. 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 ceturtās daļas 5.punktu, 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, Mēmeles ielā 10, Bauskā, Bauskas nov. ar kopējo platību 51,6 m² un dzīvojamās
mājas 516/27226 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.X,
Mēmeles ielā 10, Bauskā, Bauskas nov. ar kopējo platību 51,6 m² un dzīvojamās mājas 516/27226
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

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.10,
Bauskas ielā 1, Dāviņu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Dāviņu pagasta pārvaldes iesniegums ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.10 Bauskas ielā 1, Dāviņos, Dāviņu
pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot Dāviņu pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.10, Bauskas ielā 1,
Dāviņos, Dāviņu pagastā ar platību 51,5 m². Dzīvoklis nav dzīvošanai derīgā stāvoklī un tā
sakārtošanai ir nepieciešami ievērojami pašvaldības līdzekļi.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu publiskas
personas nekustamā īpašuma 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 un 5.panta pirmo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.10, Bauskas ielā 1, Dāviņos, Dāviņu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 51,5 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0143, ar platību 2771 m²,
515/19092 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.10, Bauskas ielā
1, Dāviņu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 51,5 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala,
kadastra apzīmējums 4056 005 0143, ar platību 2771 m², 515/19092 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.24,
Bauskas ielā 7, Dāviņu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Dāviņu pagasta pārvaldes iesniegums ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.24 Bauskas ielā 7, Dāviņos, Dāviņu
pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot Dāviņu pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.24, Bauskas ielā 7,
Dāviņos, Dāviņu pagastā ar platību 89,2 m². Dzīvoklis nav dzīvošanai derīgā stāvoklī un tā
sakārtošanai ir nepieciešami ievērojami pašvaldības līdzekļi.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu publiskas
personas nekustamā īpašuma 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 un 5.panta pirmo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.24, Bauskas ielā 7, Dāviņu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 89,2 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0144, ar platību 3566 m², 892/16978
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.24, Bauskas ielā
7, Dāviņos, Dāviņu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 89,2 m², dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0144, ar platību 3566 m², 892/16978 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.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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2016.gada 28.janvārī

prot.Nr.2, 24.p.

Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā 64B-X, Bauskā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 11.janvārī saņemts I.S., deklarētā dzīvesvieta; Rīgas
ielā 64B-X, Bauskā, Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas Rīgas ielā
64B-X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES
SERVISS” 11.01.2016. izziņa Nr.1.15/3 „Par īres dzīvokļa Rīgas ielā 64B-X, Bauskā
maksājumiem”.
Izskatot I.S. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
I. S. īrē dzīvokli Rīgas ielā 64B-X, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas Rīgas ielā 64B-X,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2015.gada 31.decembrim.
Dzīvojamās telpas Rīgas ielā 64B-X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.apakšpunktā
ietvertas īrnieka tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu 30 (trīsdesmit) dienas pirms
īres līguma termiņa izbeigšanās.
Īrniekam I.S. īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds
ir 373,85 EUR. 2015.gada 5.augustā I.S. un Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA
„VIDES SERVISS” noslēgusi vienošanos par parāda pakāpenisku nomaksu, kuru īrnieks pilda
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 ielā 64B-X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar
I.S., personas kods xxxx, līdz 2016.gada 31. decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena mēneša
laikā veikt grozījumus ar I.S. 12.10.2010. noslēgtajā dzīvojamās telpas Rīgas ielā 64B-X,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 28.janvārī

prot.Nr.2, 25.p.

Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā 71-X, Bauskā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 7.janvārī saņemts D.E., deklarētā dzīvesvieta: Rīgas
iela 71-X, Bauskā, Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas Rīgas ielā 71X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES
SERVISS” 05.01.2016. izziņa Nr.1-15/2 „Par īres dzīvokļa Rīgas ielā 71-X, Bauskā
maksājumiem”.
Izskatot D.E. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
D.E. īrē dzīvokli Rīgas ielā 71-X, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas Rīgas ielā 71X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2015.gada 31.decembrim.
Dzīvojamās telpas Rīgas ielā 71-X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.apakšpunktā
ietvertas īrnieka tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu 30 (trīsdesmit) dienas pirms
īres līguma termiņa izbeigšanās.
Īrniekam D.E. 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 ielā 71-X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu
ar D.E., personas kods xxxx, līdz 2018.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus ar D.E. 05.03.2014. noslēgtajā dzīvojamās telpas Rīgas ielā
71-X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.2, 26.p.

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un dzīvojamās telpas Mežāžu iela 2 X, Gailīšu pagastā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 28.decembrī saņemts M.K., deklarētā dzīvesvieta:
Uzvaras iela 10- X, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., iesniegums, kurā viņa lūdz izīrēt brīvo
dzīvojamo platību Mežāžu iela 2-X, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. un noteikt dzīvoklim
sociālo statusu.
Iesniegumam pievienoti dokumenti:
palīdzības reģistrā reģistrētās M.K. personas lieta, no kuras redzams, ka ar Bauskas novada
domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2015.gada 9.jūnija sēdes lēmumu
„Par M.K. reģistrēšanu palīdzības saņemšanas reģistrā” minētā persona reģistrēta palīdzības
saņemšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās telpas izīrēšana” pirmās kārtas
reģistrā;
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās
nodaļas speciālistu 04.01.2016. sagatavotais dzīvojamās platības Mežāžu iela 2-X, Uzvara, Gailīšu
pag., Bauskas nov. apskates akts, kurā konstatēts, ka minētā dzīvojamā platība derīga dzīvošanai;
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” 11.01.2016.
izziņas Nr. 1-16/591 „Par M.K. ģimenes atbilstību trūcīgās statusam” kopija.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu, kas nosaka,
ka šajā likumā noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai un tās nav
pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām; 15.pantu, kas
nosaka, ka pašvaldības dome savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kuras nav minētas šā likuma 13.un 14.pantā un kurām sniedzama palīdzība, izīrējot
dzīvojamo telpu; Bauskas novada domes 27.05.2010. saistošo noteikumu Nr.13 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.punktu, ka papildus likuma 14.pantā minētajām personām
pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu pirmām kārtām ģimenei, kurā ir invalīds ar kustību traucējumiem,
kas lieto ratiņkrēslu un dzīvo dzīvojamā telpā augstāk par pirmo stāvu bez vides pieejamības;
4.punktu, ka pašvaldība sniedz palīdzību pirmām kārtām personām, kuras minētas likuma 14.pantā
un saistošo noteikumu 3.punktā; likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 4.panta trešās daļas 2.punktu, ka sociālā dzīvokļa statusu var noteikt pašvaldības īpašumā
esošiem dzīvokļiem, kurus īrē sociāli maznodrošinātas personas (ģimenes), ja tās ir rakstveidā
izteikušas vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli un to rīcībā esošā dzīvokļa platība nepārsniedz Ministru
kabineta noteikumos paredzēto normu; 5.panta pirmās daļas 2.punktu, ka sociālo dzīvokli ir
tiesības īrēt personai (ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta
un tā īrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli un izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli; saskaņā
ar Ministru kabineta noteikumu Nr.233 „Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas
(ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām” 2.1.apakšpunktu,
ka personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli apliecina – trūcīgai personai (ģimenei) –
rakstisks sociālās palīdzības dienesta atzinums par attiecīgās personas atbilstību trūcīgās personas
(ģimenes) statusam; 3.1.apakšpunktu, ka sociālā dzīvokļa statusu var noteikt dzīvoklim, kura

kopējā platība nepārsniedz vienistabas dzīvoklim, kurā dzīvo viena persona – 35m2; kā arī
ievērojot Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2016.gada 12.janvāra sēdes
lēmumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Mežāžu iela 2
– X, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov.
2. Izīrēt M.K., personas kods xxxx, ģimenē 5 personas, dzīvojamo telpu Mežāžu iela 2 – X,
Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., kopējā platība 57,3 m2.
3. Sociālās dzīvojamās telpas Mežāžu iela 2–X, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. īres
līgumu noslēgt uz laiku līdz 2016.gada 31.jūlijam.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” vadītājam
A.Gurkovskim viena mēneša laikā ar M.K. noslēgt sociālās dzīvojamās telpas Mežāžu iela
2 – X, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. īres līgumu.
5. Izslēgt M.K. no palīdzības saņemšanas reģistra.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

2

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
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2016.gada 28.janvārī

prot.Nr.2, 27.p.

Par dienesta dzīvokli Salātu ielā 18 – X, Bauskā
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 4.decembrī saņemts Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas sākumskola” direktores L.Ģerģes iesniegums ar lūgumu piešķirt vienistabas
dienesta dzīvokli jaunajam pedagogam K.Z. un K.Z|. 2016.gada 7.janvāra 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. un 6.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Izīrēt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas sākumskola” jaunajam pedagogam
K.Z., personas kods xxxx, dienesta dzīvojamās telpas Salātu ielā 18 – X, Bauskā, Bauskas
nov.
2. Dienesta dzīvokļa īres līgumu noslēgt uz darba attiecību laiku līdz 2016.gada 31.augustam
ar pirmtiesībām uz dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu, ja darba attiecības turpinās.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai „VIDES SERVISS” viena mēneša
laikā ar K.Z. noslēgt dienesta dzīvojamās telpas Salātu ielā 18 – X, Bauskā, Bauskas nov.
īres līgumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
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 28.janvārī

prot.Nr.2, 28.p.

Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma –
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 007 0145 Ziedoņu ielā 4A,
Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada dome 2015.gada 22.decembrī pieņēma lēmumu „Par atlīdzības
noteikšanu par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4001 007 0145”. Ar šo lēmumu apstiprināta atlīdzība 1000 EUR apmērā rekonstruētā
tilta pār Mūsas upi Bauskā apsaimniekošanas un uzturēšanas vajadzībām atsavināmajai zemes
vienībai 520 m² platībā, kas tika atdalīta no V.P. piederošā nekustamā īpašuma Ziedoņu iela 4A,
Bauska.
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 1000 EUR (viens tūkstotis euro) no V.P. par labu Bauskas novada
pašvaldībai nekustamo īpašumu – zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4001 007 0145
520 m² platībā rekonstruētā tilta pār Mūsas upi Bauskā apsaimniekošanas un uzturēšanas
vajadzībām.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija" sagatavot
pirkuma līgumu.
3. Noteikt, ka pēc pirkuma līguma noslēgšanas atsavinātā zemes vienība pievienojama pie
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Elejas iela, Bauska, kadastra apzīmējums 4001
007 0073.
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

R.Ābelnieks
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prot.Nr.2, 29.p.

Par nedzīvojamo telpu nomu Pasta ielā X, Bauskā
Bauskas novada pašvaldībā saņemts M.R. iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par
nedzīvojamo telpu Pasta ielā X, Bauskā nomu.
Izskatot M.R. iesniegumu, Bauska novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldībai dzīvojamā mājā Pasta ielā X, Bauskā pieder neprivatizētas
nedzīvojamās telpas ar platību 249,7 m², kuras pašvaldība bija iznomājusi līdz 2015.gada
31.decembrim. Pašvaldības funkciju veikšanai nedzīvojamās telpas nav nepieciešamas un tāpēc
lietderīgi tās iznomāt.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 1.,7. un 9.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas 249,7 m² platībā Pasta ielā X, Bauskā uz laiku
līdz 2018.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un
iznomāšanas komisijai veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības nomnieka
noskaidrošanai.
Domes priekšsēdētājs
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4056 004 0042
Dāviņu pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 13.janvārī saņemts zemnieku saimniecības „Eriņi”
pilnvarotās personas Birutas Grantiņas iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.24/163), kurā lūgts
iznomāt nekustamā īpašuma „Selgas”, kadastra Nr.4056 004 0042, zemes vienību 2,8 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4056 0042 0042.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „Selgas”, kadastra Nr.4056 004 0042, kas sastāv no zemes vienības
2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 004 0042 saskaņā ar Dāviņu pagasta padomes
2008.gada 27.augusta lēmumu „Par nomas zemes „Selgas” piekritību” ir piekrītošs 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 11.janvāra līdz 2016.gada 25.janvārim tika izlikta Dāviņu pagasta pārvaldes ēkā,
Bauskas novada pašvaldības ēkā un Bauskas novada domes mājaslapas sadaļā „Noma”. Citas
personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemes vienību.
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 zemnieku saimniecībai „Eriņi”, reģistrācijas Nr.43601015600, juridiskā adrese:
„Eriņi”, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma „Selgas”, kadastra Nr.4056 004
0042, zemes vienību 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 004 0042 lauksaimnieciskai
izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.02.2016. līdz 31.10.2020.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar zemnieku saimniecību „Eriņi” 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
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „C Komplekss”, Dāviņu
pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 13.janvārī saņemts zemnieku saimniecības „Eriņi”
pilnvarotās personas Birutas Grantiņas iesniegums, kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu „C Komplekss”, Dāviņu pagastā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „C Komplekss”, kas atrodas Bauskas novada Dāviņu pagastā, kadastra
Nr.4056 005 0040, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Dāviņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 00548214;
nekustams īpašums „C Komplekss”, kadastra Nr.4056 005 0040, sastāv no zemes vienības
0,2381 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0040;
minētais nekustamais īpašums pašvaldības funkciju veikšanai nav nepieciešams.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta piekto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „C
Komplekss”, Dāviņu pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4056 005 0040, kas sastāv no zemes
vienības 0,2381 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0040.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
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

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 28.janvārī

prot.Nr.2, 32.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vecais ceļš X”,
Vecsaules pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 6.janvārī saņemts J.Ž. pilnvarotās personas I.V.
iesniegums, kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Vecais ceļš X”,
Vecsaules pagasta Likvertenu ciemā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „Vecais ceļš X”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagasta
Likvertenu ciemā, kadastra Nr.xxxx, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona
tiesas zemesgrāmatu nodaļas Vecsaules pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000 00549865;
nekustams īpašums „Vecais ceļš X”, kadastra xxxx, sastāv no zemes vienības 0,0568 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx;
J.Ž. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības;
2011.gada 3.janvārī J.Ž. ir noslēgusi zemes nomas līgumu ar Bauskas novada pašvaldības
iestādi „Vecsaules pagasta pārvalde” par zemes vienības 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4092 001 0366 nomu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt persona, kurai Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi
zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts
zemes nomas līgums. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas
4.punkts noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu
iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Vecais
ceļš X”, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr.xxxx, kas sastāv no zemes vienības
0,0568 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx.
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.
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Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Mēmeles”
Vecsaules pagastā
Nekustams īpašums „Mēmeles”, kas atrodas Bauskas novada Vecsaules pagasta
Jaunsaules ciemā, kadastra Nr.4092 013 0200, sastāv no zemes vienības 0,25 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4092 013 0200 un ēkas uz tās – dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4092
013 0200 001) ar astoņiem dzīvokļu īpašumiem.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Vecsaules pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.1000 00204163 nekustams īpašums „Mēmeles”, kadastra Nr.4092 013 0200,
reģistrēts uz Vecsaules pagasta pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Vecsaules
pagasta pašvaldības finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „Mēmeles” esošais dzīvoklis „Mēmeles”-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,25 ha platībā 402/3514 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Vecsaules pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000002041631 pieder
Ļ.B.
Dzīvojamā mājā „Mēmeles” esošais dzīvoklis „Mēmeles”-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,25 ha platībā 406/3514 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Vecsaules pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000002041632 pieder
S.V.
Dzīvojamā mājā „Mēmeles” esošais dzīvoklis „Mēmeles”-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,25 ha platībā 466/3514 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Vecsaules pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000002041633 pieder
I.K.
Dzīvojamā mājā „Mēmeles” esošais dzīvoklis „Mēmele”- X, mājai piesaistītā zemesgabala
0,25 ha platībā 469/3514 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaļas Vecsaules pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000002041634 pieder J.P.
Dzīvojamā mājā „Mēmeles” esošais dzīvoklis „Mēmeles”-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,25 ha platībā 412/3514 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Vecsaules pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000002041635 pieder
B.G.
Dzīvojamā mājā „Mēmeles” esošais dzīvoklis „Mēmeles” -X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,25 ha platībā 411/3514 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Vecsaules pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000002041636 pieder
J.A.
Dzīvojamā mājā „Mēmeles” esošais dzīvoklis „Mēmeles”-X, mājai piesaistītā
zemesgabala 0,25 ha platībā 477/3514 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Vecsaules pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100002041637 pieder
M.S.

Dzīvojamā mājā „Mēmele” esošais dzīvoklis „Mēmele”-X, mājai piesaistītā zemesgabala
0,25 ha platībā 477/3514 domājamās daļas saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaļas Vecsaules pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.1000002041638 pieder L.L.
Tā kā nekustams īpašums „Mēmeles”, kadastra Nr.4092 013 0200, 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
„Mēmeles”, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4092 013 0200, ir izbeigušās un
ieraksts Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt
Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības
īpašuma tiesību dzēšanai uz nekustamo īpašumu „Mēmeles”, Vecsaules pag., Bauskas
nov., kadastra Nr.4092 013 0200.
Domes priekšsēdētājs
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 007 0025
Brunavas pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 11.janvārī saņemts Žilinskas Rasmas Brunavas
pagasta zemnieku saimniecības „Ķērpji” iesniegums (reģistrēts ar Nr.110), kurā tiek lūgts iznomāt
zemes vienību 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 007 0025.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
saskaņā ar Bauskas rajona Brunavas pagasta padomes 2008.gada 22.septembra lēmumu
,,Par neapbūvēto lauku apvidus zemes piekritību Brunavas pašvaldībai” zemes vienība 3,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 007 0025 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 5.janvāra līdz 2016.gada 19.janvārim tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā,
Brunavas pagasta pārvaldē un publicēta Bauskas novada domes mājaslapas sadaļā „Noma”. Citas
personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Zemes vienība 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 007 0025 ir aizaugusi ar
krūmiem.
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 Žilinskas Rasmas Brunavas pagasta zemnieku saimniecībai „Ķērpji”, reģistrācijas
Nr.43601008280, juridiskā adrese: „Ķērpji”, Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907, zemes
vienību 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 007 0025 saskaņā ar grafisko pielikumu
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.02.2016. līdz 31.10.2020.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Žilinskas Rasmas Brunavas pagasta zemnieku saimniecību „Ķērpji” 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
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Par nekustamā īpašuma „Ērgļu garāžas”, Brunavas pagastā, kadastra
Nr.4046 006 0203, daļas nomu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Brunavas pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu iznomāt pašvaldībai piederošo garāžu (būves kadastra apzīmējums 4046 006 0098
003).
Izskatot Brunavas pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauska novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums „Ērgļu garāžas”, kadastra Nr.
4046 006 0203, un sastāv no zemes vienības 0,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 006
0203 un ēkām uz tās – garāžas (būves kadastra apzīmējums 4046 006 0098 003 un garāžas (būves
kadastra apzīmējums 4046 006 0098 004). Īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 1.,7. un 9.punktu un Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra
lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksu”, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Nodot iznomāšanai nekustamā īpašuma „Ērgļu garāžas”, kas atrodas Bauskas novada
Brunavas pagasta Ērgļu ciemā, kadastra Nr.4046 006 0203, sastāvā esošās zemes
vienības 0,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 006 0203 daļu 0,015 ha platībā un
nedzīvojamo ēku – garāžu (būves kadastra apzīmējums 4046 006 0098 003) uz laiku
līdz 2021.gada 28.februārim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un
iznomāšanas komisijai veikt
normatīvajos aktos noteiktās darbības nomnieka
noskaidrošanai.
Domes priekšsēdētājs
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0167 daļas Ceraukstes
pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 11.janvārī saņemts sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Ceraukste AGRO”, kuru pārstāv valdes loceklis Andis Maskalis, iesniegums (reģistrēts
ar Nr.118), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0167 daļu
1,22 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
saskaņā ar Bauskas rajona Ceraukstes pagasta padomes 2008.gada 16.septembra lēmumu
„Par lauku apvidus zemes piekritību” zemes vienība 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050
005 0167 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.janvāra līdz 2016.gada 20.janvārim 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 sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ceraukste AGRO”, reģistrācijas Nr.43603000544,
juridiskā adrese: Centra iela 145, Mūsa, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3901, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0167 daļu 1,22 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.02.2016. līdz 31.10.2020.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ceraukste AGRO” 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
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Par papildu pedagoga palīga likmes piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei
„Bauskas 2.vidusskola”
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Bauskas 2.vidusskolas direktores V.Grigorjevas
2016.gada 4.janvāra iesniegums Nr.1-13.2/1, kurā izteikts lūgums papildus piešķirt 1 (vienu)
pedagoga palīga likmi.
No 2010.gada Bauskas 2.vidusskolā tika realizēts Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas
projekts „SOS izglītības projekts Bauskas 2.vidusskolā”, kura ietvaros piecus gadus izglītības
iestādē tika finansēts speciālais pedagogs un skolotāju palīgi. 2016.gada 1.janvārī projekts
noslēdzās un atbalsta personāls no projekta līdzekļiem vairs netiek finansēts. Izglītības iestādē
mācās 53 izglītojamie speciālajās pamatizglītības programmās, bet esošais pedagoga palīgu
nodrošinājums (0,996 likmes) izglītības iestādē nespēj pilnā apmērā sniegt projekta laikā iesāktos
atbalsta pasākumus skolēniem iekļaujošajā izglītībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Piešķirt no valsts budžeta mērķdotācijas Bauskas 2.vidusskolai papildu 1 (vienu)
pedagoga palīga likmi.
2. Noteikt, ka lēmums ir spēkā no 2016.gada 1.februāra līdz 2016.gada 31.augustam.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par mācību programmu standartu realizēšanu apvienotajās klasēs Mežotnes
internātvidusskolā
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Mežotnes internātvidusskolas direktores D.Peņķes
2015.gada 2.decembra iesniegums Nr.102, kurā izteikts lūgums atļaut papildus tarificēt mācību
stundas, lai nodrošinātu vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena (kods
31014011) un vispārējās pamatizglītības (kods 21011111) programmu standarta izpildi
apvienotajās 5./7., 6./9. un 11./12.klasēs.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Atļaut Mežotnes internātvidusskolā vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta
virziena (kods 31014011) un vispārējās pamatizglītības (kods 21011111) programmu
standarta izpildei apvienotajās 5./7., 6./9. un 11./12.klasēs papildus tarificēt 7 (septiņas)
mācību stundas.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.februārī.
Domes priekšsēdētājs
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 28.augusta noteikumos
Nr.14 „Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata
vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”
Ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi” 40.punktu, kurš nosaka, ka pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem,
kuriem noteikta 30 stundu mēneša darba algas likme, tarificē līdz četrām darba stundām nedēļā
mācību nodarbību sagatavošanai, kā arī ņemot vērā vecāku ieteikumus un izvērtējot pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagogu noslodzi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2014.gada 28.augusta noteikumos Nr.14 „Par kārtību, kādā
nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādēs” šādus grozījumus:
1. Izteikt 9.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„9.1. pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai:
9.1.1. četras stundas par vienu darba likmi nedēļā, ja grupā ir 20 un vairāk izglītojamie;
9.1.2. trīs stundas par vienu darba likmi nedēļā, ja grupā ir no 17 līdz 19 izglītojamie;
9.1.3. divas stundas par vienu darba likmi nedēļā, ja grupā ir no 12 līdz 16 izglītojamie;
9.1.4. trīs stundas speciālajā pirmsskolas grupā par vienu darba likmi nedēļā, ja grupā ir 14
izglītojamie;
9.1.5. divas stundas speciālajā pirmsskolas grupā par vienu darba likmi nedēļā, ja grupā ir līdz
14 izglītojamajiem.”.
2. Aizstāt 16.punktā skaitli „17.30” ar skaitli „18.00”.
3. Noteikt, ka ar noteikumu grozījumiem saistītais finansējums tiek piešķirts no pašvaldības
budžeta.
4. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.februārī.

Domes priekšsēdētājs
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā
„Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu
sarakstiem”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā „Par izglītības iestāžu no
pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem” šādus grozījumus:
1.1. papildināt 4.pielikumu ar 17.rindu šādā redakcijā:
17.
Interešu izglītības pulciņa vadītājs
435
(Jaunsargi)
1.2. aizstāt 8.pielikuma 14.rindā skaitli „644” ar skaitli „634”;
1.3. aizstāt 17.pielikuma 10.rindā skaitli „635” ar skaitli „641”;
1.4. aizstāt 18.pielikuma 9.rindā skaitli „620” ar skaitli „627”.

0,25

109

2. Noteikt, ka lēmums piemērojams ar 2016.gada 1.janvāri.
Pielikumā:
4.pielikums „Īslīces vidusskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
8.pielikums „Griķu pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
17.pielikums „Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” uz 1lp.
18.pielikums „Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” uz 1lp.
Domes priekšsēdētājs
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā
„Par izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku, struktūrvienību vadītāju
un pedagogu mēneša atalgojuma noteikšanu”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā „Par izglītības iestāžu vadītāju,
vadītāju vietnieku, struktūrvienību vadītāju un pedagogu mēneša atalgojuma noteikšanu” šādus
grozījumus:
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Bauskas novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes no 2016.gada 1.februāra
līdz 2016.gada 31.augustam, kuras veido finansējumi no valsts mērķdotācijas un pašvaldības
budžeta:
Izglītības iestāde
Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas 2. vidusskola
Īslīces vidusskola
Uzvaras vidusskola
Bauskas pilsētas
pamatskola
Bauskas sākumskola
Codes pamatskola
Griķu pamatskola
Mežgaļu pamatskola
Mežotnes pamatskola
Ozolaines pamatskola
Vecsaules pamatskola
Pirmsskolas izglītības
iestāde „Pasaulīte”
Pirmsskolas izglītības
iestāde „Zīlīte”
Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola

Izglītojamo
skaits
01.09.2015.
335
581
336
231
294

Valsts
mērķdotācija
euro
956
1106
944
914
967

Pašvaldības
budžets
euro
96
111
94
91
97

Kopā
euro

411
147
183
107
111
104
169
275

1025
808
905
783
819
822
865
-

103
81
91
78
82
82
87
896

90

1128
889
996
861
901
904
952
986

365

-

915

92

1007

747

-

1001

100

1101

1052
1217
1038
1005
1064

Bauskas Mākslas skola
Bauskas Mūzikas skola
Bauskas Bērnu un
jauniešu centrs
Pamūšas speciālā
internātpamatskola
Mežotnes
internātvidusskola

122
211
581

761,24

799
931
132,76

80
93
89

879
1024
983

104

904

90

-

994

39

737,05

74

-

811,05

2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Bauskas novada izglītības iestāžu vadītāju vietnieku mēneša darba algas likmes no
2016.gada 1.februāra līdz 2016.gada 31.augustam, kuras veido finansējumi no valsts
mērķdotācijas un pašvaldības budžeta:
Izglītības iestāde
Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas 2. vidusskola
Īslīces vidusskola
Uzvaras vidusskola
Bauskas pilsētas pamatskola
Bauskas sākumskola
Codes pamatskola
Griķu pamatskola
Mežgaļu pamatskola
Mežotnes pamatskola
Ozolaines pamatskola
Vecsaules pamatskola
Pirmsskolas izglītības iestāde
„Pasaulīte”
Pirmsskolas izglītības iestāde
„Zīlīte”
Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola
Bauskas Mūzikas skola
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
Pamūšas speciālā
internātpamatskola
Mežotnes internātvidusskola

Valsts
mērķdotācija
euro
696
807
689
667
706
748
590
661
572
598
600
631

Pašvaldības
budžets
euro
70
81
69
67
71
75
59
66
57
60
60
63

Kopā
euro
766
888
758
734
777
823
649
727
629
658
660
694

-

654

65

719

-

668

67

735

-

731

73

804

-

680
653

68
65

748
718

660

66

-

726

556,34

56

-

612,34

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku, struktūrvienību vadītāju
un pedagogu mēneša atalgojuma noteikšanu (Grozījumi 28.01.2016.)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836 „Pedagoga darba samaksas noteikumi” 5.,
6.punktu, 7.1.apakšpunktu un 10.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu
Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Bauskas novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes no 2016.gada 1.februāra
līdz 2016.gada 31.augustam, kuras veido finansējumi no valsts mērķdotācijas un pašvaldības
budžeta:
Izglītības iestāde
Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas 2. vidusskola
Īslīces vidusskola
Uzvaras vidusskola
Bauskas pilsētas
pamatskola
Bauskas sākumskola
Codes pamatskola
Griķu pamatskola
Mežgaļu pamatskola
Mežotnes pamatskola
Ozolaines pamatskola
Vecsaules pamatskola
Pirmsskolas izglītības
iestāde „Pasaulīte”
Pirmsskolas izglītības
iestāde „Zīlīte”
Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola
Bauskas Mākslas skola
Bauskas Mūzikas skola

Izglītojamo
skaits
01.09.2015.
335
581
336
231
294

Valsts
mērķdotācija
euro
956
1106
944
914
967

Pašvaldības
budžets
euro
96
111
94
91
97

Kopā
euro

411
147
183
107
111
104
169
275

1025
808
905
783
819
822
865
-

103
81
91
78
82
82
87
896

90

1128
889
996
861
901
904
952
986

365

-

915

92

1007

747

-

1001

100

1101

122
211

-

799
931

80
93

879
1024

1052
1217
1038
1005
1064

Bauskas Bērnu un
jauniešu centrs
Pamūšas speciālā
internātpamatskola
Mežotnes
internātvidusskola

581

761,24

132,76

89

983

104

904

90

-

994

39

737,05

74

-

811,05

2. Bauskas novada izglītības iestāžu vadītāju vietnieku mēneša darba algas likmes no
2016.gada 1.februāra līdz 2016.gada 31.augustam, kuras veido finansējumi no valsts
mērķdotācijas un pašvaldības budžeta:
Izglītības iestāde
Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas 2. vidusskola
Īslīces vidusskola
Uzvaras vidusskola
Bauskas pilsētas pamatskola
Bauskas sākumskola
Codes pamatskola
Griķu pamatskola
Mežgaļu pamatskola
Mežotnes pamatskola
Ozolaines pamatskola
Vecsaules pamatskola
Pirmsskolas izglītības iestāde
„Pasaulīte”
Pirmsskolas izglītības iestāde
„Zīlīte”
Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola
Bauskas Mūzikas skola
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
Pamūšas speciālā
internātpamatskola
Mežotnes internātvidusskola

Valsts
mērķdotācija
euro
696
807
689
667
706
748
590
661
572
598
600
631

Pašvaldības
budžets
euro
70
81
69
67
71
75
59
66
57
60
60
63

Kopā
euro
766
888
758
734
777
823
649
727
629
658
660
694

-

654

65

719

-

668

67

735

-

731

73

804

-

680
653

68
65

748
718

660

66

-

726

556,34

56

-

612,34

3. Bauskas novada izglītības iestāžu struktūrvienību vadītāju mēneša darba algas likmes:
Izglītības iestāde
Īslīces vidusskola
Griķu pamatskola
Vecsaules pamatskola
Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte”
Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”
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Algas likme euro
661
634
606
627
641

4. Bauskas novada izglītības iestāžu pedagogu mēneša darba algas likmes:
Nr.
p.k.

Pedagoga amata (profesijas)
nosaukums

1.
2.

Izglītības metodiķis
Pedagogs izglītības iestādē ar
vidējo piepildījumu līdz 14
(ieskaitot) izglītojamiem
Pedagogs izglītības iestādē ar
vidējo piepildījumu no 15 līdz
19 (ieskaitot) izglītojamiem
Pedagogs izglītības iestādē ar
vidējo piepildījumu 20 un
vairāk izglītojamie
Interešu izglītības pedagogs
Pedagogs internātskolā

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Pedagoģiskais darba stāžs (gados)
mazāks par 5 no 5 līdz 10
lielāks par 10
Darba alga euro
480
490
500
415
425
435

Profesionālās ievirzes
izglītības pedagogs
Pedagogs speciālajā
internātskolā
Profesionālās ievirzes sporta
pedagogs

460

470

480

465

475

490

410
405

420
413

435
420

410

420

435

410

420

435

430

440

450

5. Pedagogiem, kuri vada Bauskas novada mācību priekšmetu metodisko apvienību, noteikt
piemaksu 71 euro apmērā pie mēneša darba algas.

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 28.janvārī

prot.Nr.2, 42.p.

Par finansējuma piešķiršanu 18.kantrimūzikas festivāla organizēšanai
2015.gada 16.novembrī un 21.decembrī Bauskas novada pašvaldībā ir saņemti SIA
„Country mūzikas aģentūra” izpilddirektora Mārtiņa Ružas iesniegumi par 18.starptautiskā
kantrimūzikas festivāla organizēšanu Bauskā, kurā izteikts lūgums finansiāli atbalstīt
18.kantrimūzikas festivālu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Atbalstīt 18.kantrimūzikas festivāla organizēšanu Bauskā.
2. Izstrādājot Bauskas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam, paredzēt Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” budžetā finansējumu 7000 EUR apmērā
18.kantrimūzikas festivāla organizēšanai.
3. Noslēgt trīspusēju līgumu starp Bauskas novada domi, SIA „Country mūzikas aģentūra”
un Bauskas novada pašvaldības iestādi „Bauskas Kultūras centrs” par finansējuma
piešķiršanas un izlietošanas kārtību, paredzot ka pašvaldības piešķirtais finansējums
izlietojams līnijdeju pasākuma nodrošināšanai (deju grīdas noma, skatuves un skaņas
iekārtas noma), pasākuma apsardzes un apdrošināšanas izdevumu samaksai, teritorijas
uzkopšanai un aviobiļešu samaksai viesmāksliniekiem.

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 28.janvārī

prot.Nr.2, 43.p.

Par saistošo noteikumu „Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes
pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2panta piekto
daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošos noteikumus Nr.2
„Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai”.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai:
2.1. saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai;
2.2. pēc pozitīva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas
publicēt saistošos noteikumus Bauskas novada pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada
Vēstis”.
Pielikumā: Bauskas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.2
„Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai” uz 9 lp.
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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2016.gada 28.janvārī

Nr.2
protokols Nr.2, 43.punkts

Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas
kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai un māju atjaunošanai
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 27.2panta piekto daļu
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība (turpmāk –
pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem vai
dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai un dzīvojamo māju
atjaunošanai, nolūkā nodrošināt energoresursu patēriņa samazinājumu un piešķiramā
līdzfinansējuma apmēru, kā arī finansējuma piešķiršanas kārtību un apmēru dzīvojamās
mājas atjaunošanai, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīts par
bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai.
2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
2.1. pašvaldības līdzfinansējums – pašvaldības palīdzība energoefektivitātes pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vai mājas atjaunošanai Bauskas novada
administratīvajā teritorijā;
2.2. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja – dzīvojamā māja, kas nodota ekspluatācijā un saskaņā ar
kadastrālās uzmērīšanas lietu ir dzīvojamā māja ar vismaz četriem dzīvokļiem ar kopīgu
ieeju no koplietošanas telpas vai koridora;
2.3. projekta iesniedzējs - daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu īpašnieki;
2.4. projekta iesniedzēja pilnvarotā persona – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieku izveidota biedrība, kooperatīvā sabiedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku
apvienība, kā arī persona, kurai dzīvokļu īpašnieki ir nodevuši dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas tiesības, kā arī pārvaldnieks, kurš darbojas uz likuma „Par valsts un
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septītās daļas pamata;
2.5. projekta iesniedzēja līdzfinansējums – projekta iesniedzēja finansējuma daļa
energoefektivitātes pasākumu veikšanai vai mājas atjaunošanai daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā;

2.6. atbalstāmie pasākumi – energoefektivitātes pasākumi, kuru veikšanai pašvaldība saskaņā
ar šiem saistošajiem noteikumiem var piešķirt līdzfinansējumu;
2.7. komisija – pašvaldības izveidota daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes un
māju atjaunošanas pasākumu izvērtēšanas komisija.
3. Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes vai mājas atjaunošanas pasākumiem
dzīvojamās mājās tiek piešķirts atbilstoši pašvaldības budžetā šim nolūkam paredzēto
līdzekļu apmēram.
II.

Atbalstāmie pasākumi un to apmērs

4. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai atbalstāmie
pasākumi:
4.1. energoaudita un tehniskās apsekošanas veikšana līdz 80 % no izmaksām, bet ne vairāk
kā 900 euro;
4.2. tehniskās dokumentācijas sagatavošana:
4.2.1. vienkāršotas fasādes atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādāšana atbilstoši
energoaudita atskaitē minētajiem pasākumiem līdz 70 % no izmaksām, bet ne vairāk
kā 500 euro;
4.2.2. būvprojekta izstrādāšana atbilstoši energoaudita atskaitē minētajiem pasākumiem līdz
50 % no izmaksām, bet ne vairāk kā 1500 euro;
4.3. energoefektivitātes pasākumu kopuma realizācija atbilstoši izstrādātajam būvprojektam
vai vienkāršotas fasādes atjaunošanas apliecinājuma kartei:
4.3.1 ārdurvju bloku, logu atjaunošana vai nomaiņa koplietošanas telpās;
4.3.2. fasādes siltināšana;
4.3.3. norobežojošo konstrukciju (pagraba, bēniņu vai pēdējā stāva griestu) pārseguma
siltināšana;
4.3.4. jumta seguma siltināšana un nomaiņa;
4.3.5. karstā ūdens un apkures sistēmu cauruļvadu siltināšana (izolācijas atjaunošana vai
ierīkošana) koplietošanas telpās;
4.3.6. siltumapgādes sistēmas (siltumavota vai siltummezgla) atjaunošana vai pārbūvēšana;
4.3.7. citi šajos saistošajos noteikumos neminētie, bet energoaudita atskaitē minētie pasākumi;
4.3.8. būvuzraudzība.
5.

Līdzfinansējuma apjoms ir 15 % no šo saistošo noteikumu 4.1. - 4.3.apakšpunktos minēto
atbalstāmo pasākumu kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 15 000 euro vienai dzīvojamai
mājai.

6.

Līdzfinansējumu nepiešķir, ja projekta iesniedzējs pašvaldības līdzfinansējumu lūdz jau
iepriekš pašvaldības līdzfinansēta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes
pasākuma (pasākumu kopuma) veikšanai.

7.

Dzīvojamās mājas atjaunošanai, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai ārkārtas situācijas novēršanai
pašvaldības dome pieņem atsevišķu lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un tā apmēru,
bet ne vairāk kā 5000 euro.
III.

8.

Projekta iesniedzējam izvirzāmās prasības

Līdzfinansējumu var piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamo energoefektivitātes pasākumu
veikšanai, kurās dzīvokļa īpašumi iegūti saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību
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dzīvojamo māju privatizāciju”, likumu „Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” vai likumu
,,Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” un kuras atbilst
šādiem nosacījumiem:
8.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 200 m² un tajā esošo
nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no mājas kopējās platības;
8.2. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos un vienai personai pieder
ne vairāk kā 25 % no mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem, izņemot pašvaldības vai valsts
īpašumā esošos dzīvokļu īpašumus;
8.3. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir pārņemta dzīvokļu īpašnieku valdījumā (kopīpašumā
esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā
sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība) vai par mājas
pārvaldīšanu noslēgts pilnvarojuma līgums, vai māju pārvalda pārvaldnieks, kurš darbojas,
pamatojoties uz likuma ,,Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta
septīto daļu;
8.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pieņemts lēmums veikt mājas energoauditu
un/vai mājas energoefektivitātes pasākumus, nodrošinot mājas dzīvokļu īpašnieku
līdzfinansējuma daļu un nepieciešamības gadījumā – arī kredītiestādes finanšu līdzekļus, ja
kopsapulcē ,,par” nobalsojuši vismaz 75 % no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašniekiem;
8.5. nekustamā īpašuma nodokļa parāds (pamatparāds un nokavējuma nauda) par
attiecīgajā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem un
nedzīvojamajām telpām, dzīvojamās mājas palīgēkām un dzīvojamai mājai piesaistīto
zemesgabalu projekta pieteikuma iesniegšanas dienā nepārsniedz 15 % no aprēķinātās
kopējās nekustamā īpašuma nodokļa summas;
8.6. maksājumu parāds par pakalpojumiem, kas saistīti ar attiecīgajā daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā esošo dzīvokļu īpašumu un nedzīvojamo telpu lietošanu (piemēram, apkure,
aukstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana) projekta pieteikuma iesniegšanas
dienā nepārsniedz 15 % no aprēķinātās kopējās summas;
8.7. pilnvarotajai personai (ja tā ir juridiska persona), kura dzīvokļu īpašnieku vārdā iesniedz
pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, nedrīkst būt nodokļu vai valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, tā nav ar tiesas lēmumu atzīta par maksātnespējīgu,
tai skaitā ar tiesas lēmumu noteikts tiesiskās aizsardzības process, vai, saskaņā ar
komercreģistrā pieejamo informāciju, tā neatrodas likvidācijas procesā.
IV.

9.

Pieteikuma līdzfinansējuma saņemšanai iesniegšanas, reģistrācijas un
izskatīšanas kārtība

Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai projekta iesniedzēja pilnvarotā
persona (iesniedz pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus (1.un 2.pielikums).

10. Pieteikumu reģistrē pašvaldības lietvedībā.
11. Pieteikumu un tam pievienoto dokumentu izvērtēšanu par līdzfinansējuma apmēru komisija
veic vienu reizi mēnesī un sagatavo atzinumu lēmuma pieņemšanai saskaņā ar nolikumu.
Komisijai ir tiesības ar motivētu lēmumu pagarināt pieteikumu izskatīšanas termiņu.
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12. Pieteikumu izvērtēšana notiek to iesniegšanas kārtībā. Komisija katram projekta
iesniedzējam piešķiramo pašvaldības līdzfinansējuma daļu euro nosaka, pamatojoties uz
atbalstāmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot šajos noteikumos noteiktos līdzfinansējuma
apmērus. Atbilstoši šo noteikumu prasībām sagatavo vienu no šādiem atzinumiem:
12.1. par līdzfinansējuma piešķiršanu, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti, kā arī
projekta iesniedzējs un tā pilnvarotā persona atbilst šo saistošo noteikumu prasībām;
12.2. par atteikumu piešķirt līdzfinansējumu, ka pieteikums un tam pievienotie dokumenti,
kā arī projekta iesniedzējs un/vai tā pilnvarotā persona neatbilst šo saistošo noteikumu
prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas.
13. Ja komisijai, vērtējot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, rodas šaubas par izmaksu
atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt pilnvarotajai personai sniegt
paskaidrojumus, kā arī pieaicināt ekspertu atzinuma sniegšanai. Ja izmaksu atbilstība netiek
pierādīta, komisija, aprēķinot līdzfinansējuma apjomu, var izslēgt neatbilstošās izmaksas.
14. Komisijai, vērtējot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, ir tiesības pieprasīt no
pilnvarotās personas papildu informāciju. Pilnvarotajai personai komisijas pieprasītā papildu
informācija jāsniedz komisijas norādītajā termiņā.
15. Ja komisijas atbalstāmo pieteikumu kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam
gadam pašvaldības budžetā paredzēto, pretendents līdzfinansējumu var saņemt tiklīdz šim
mērķim budžetā ir iedalīti (papildus attiecīgajā gadā vai no nākamajā gadā) līdzekļi.
16. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un tā apmēru pieņem Bauskas novada dome.
17. Līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu ar pašvaldību jānoslēdz 15 dienu laikā no
paziņošanas brīža. Ja projekta iesniedzēja kavējuma dēļ noteiktajā laikā līgums nav noslēgts,
projekta iesniedzējs zaudē tiesības slēgt līgumu.
V.

Līdzfinansējuma saņemšanas izlietojuma kontroles kārtība

18. Visus izdevumus, ko veicis līdzfinansējuma saņēmējs, pamato ar juridiski saistošiem
līgumiem un grāmatvedības dokumentiem.
19. Lai saņemtu līdzfinansējumu, līdzfinansējuma saņēmējam pašvaldībā jāiesniedz dokumenti,
kas apliecina veicamos darbus un to izmaksas, atbilstoši veiktās iepirkuma procedūras
rezultātiem.
20. Līdzfinansējuma saņēmējam pašvaldībā jāiesniedz atskaite un atskaitē minēto izmaksas
pamatojošie dokumenti līdz līgumā par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes
un/vai atjaunošanas pasākumu veikšanas noteiktajam termiņam.
21. Iesniegtos dokumentus pārbauda un lēmumu par izlietotā līdzfinansējuma izlietošanas
pamatotību pieņem komisija desmit darba dienu laikā no atskaites un attiecīgo dokumentu
saņemšanas.
22. Iesniegto dokumentu pārbaudes laikā komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un
dokumentus.
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23. Komisijai ir tiesības pārbaudīt saņemto maksājumu dokumentu atbilstību faktiskajiem
sniegto pakalpojumu, piegādāto preču vai veikto būvdarbu apjomam, attiecīgo līgumu un
normatīvo aktu noteikumiem.
24. Ja starp pieteikumā norādītajām un iesniegtajos dokumentos uzrādītajām attiecināmajām
izmaksām konstatē atšķirības, komisija var pārskatīt lēmumu par līdzfinansējuma
piešķiršanu. Šajā gadījumā līdzfinansējuma apmērs nevar būt lielāks par sākotnēji piešķirto.
25. Ja komisija konstatē, ka netiek īstenoti pretendenta pieteikumā minētie atbalsta saņemšanas
pasākumi, līdzfinansējums ir jāatmaksā pašvaldības budžetā.
26. Ja pēc pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma pārskaitīšanas projekta iesniedzējs pieņem
lēmumu atteikties no energoefektivitātes īstenošanas, tad pašvaldības piešķirtais finansējums
pilnā apmērā jāatmaksā pašvaldības budžetā.
VI.

Noslēguma jautājums

27. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā ,,Bauskas
Novada Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Bauskas
novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu
veikšanai un dzīvojamo māju atjaunošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”

Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz sabiedrību un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība
sniedz palīdzību dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu un
māju atjaunošanas darbu veikšanai, kā arī finansējuma piešķiršanu
dzīvojamās mājas atjaunošanai, ja tās tehniskais stāvoklis
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku
dzīvībai vai veselībai ārkārtas situācijas novēršanai.
Esošajā ekonomiskajā situācijā, pieaugot tarifiem siltuma un
energoapgādes jomā, arvien aktuālāks jautājums kļūst par
energopatēriņa samazināšanu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
mūža pagarināšanu, veicot to atjaunošanu. Viens no veidiem, kā to
panākt, ir veikt energoefektivitātes pasākumus, kas nākotnē palīdzēs
ietaupīt uz apkures rēķina, un mājas atjaunošanas darbus. Noteikumi
nosaka kam un kādā kārtībā Bauskas novada pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu un mājas atjaunošanas
darbu veikšanai.
Līdzfinansējums tiek piešķirts apstiprinātā pašvaldības budžeta
ietvaros.
Uzrunātie apsaimniekotāji izteikuši atbalstu saistošo noteikumu
nepieciešamībai
un
gatavību
pretendēt
uz
pašvaldības
līdzfinansējumu, līdz ar to paredzams, ka šajā ESF piesaistes periodā
pieprasījums saistībā ar dzīvojamo māju atjaunošanas un
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu darbu veikšanai
palielināsies. Paredzams, ka palielināsies darbu apjoms vietējiem
celtniecības uzņēmumiem.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās domes izveidotā komisija.
Saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā ,,Bauskas Novada
Vēstis” un portālā www.bauska.lv
Saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā faktisko situāciju ēku
atjaunošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu
veikšanā Bauskas novadā, un balstoties uz iedzīvotāju priekšlikumiem.
Konsultācijas notikušas ar vairākiem ēku apsaimniekotājiem.

R.Ābelnieks

1.pielikums
Bauskas
novada
domes
2016.gada 28.janvāra saistošajiem
noteikumiem Nr.2
Bauskas novada pašvaldībai
(juridiskās personas nosaukums, fiziskās personas vārds, uzvārds)

(adrese)
(reģistrācijas Nr, kontaktpersona, tālruņa numurs)

20

. gada

.
PIETEIKUMS

Lūdzu
piešķirt
līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu
dzīvojamai
mājai
_____________________________________________________________________________
(adrese)
energoefektivitātes pasākumu veikšanai
dzīvojamās mājas atjaunošanas darbu veikšanai
Iesniegtie obligātie pielikumi:
1.
(2.pielikums)
2.
3.
4.
5.
6.
kas izdota ne agrāk kā 6 mēneši pirms iesnieguma iesniegšanas
7.
pakalpojumu parāda apmēru par pēdējiem 12 mēnešiem
8.
o darbu izmaksu aprēķins
9.
10.
Zemes nomas līgumu kopijas, ja zeme nepieder dzīvokļu īpašniekiem

_____ lpp.
_____ lpp.
_____ lpp.
_____ lpp.
_____ lpp.
_____ lpp.
_____ lpp.
_____ lpp.
_____ lpp.
_____ lpp.

Pielikumi energoefektivitātes pasākumu veikšanai iesniegtie dokumenti
10.
goaudita atskaite vai energopase (ja ir)
11.
Bauskas novada pašvaldības būvvaldes saskaņojums veicamajiem darbiem

_____ lpp.
_____ lpp.

Pielikumi dzīvojamās mājas atjaunošanas darbu veikšanai iesniegtie dokumenti
12.
ista slēdziens par ēkas tehnisko stāvokli
13.
Bauskas novada pašvaldības būvvaldē

_____ lpp.
_____ lpp.

(amata nosaukums)

( paraksts)

( vārds, uzvārds)

2. pielikums
Bauskas novada domes
2016.gada 28.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2
REĢISTRĀCIJAS ANKETA
FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI
1.

Mājas kadastra apzīmējums

2.

Mājas adrese

3.

Mājas sērijas Nr.

4.

Pārvaldnieks:

5.

kooperatīvā
sabiedrība
Pārvaldnieka nosaukums/ vārds
uzvārds

7.

Pārvaldnieka reģistrācijas Nr. /
personas kods
Pārvaldnieka adrese

8.

Pārvaldnieka e-pasta adrese

9.

Pārvaldnieka vai tā pilnvarotās
personas telefons

10.

Pārvaldnieka bankas konta rekvizīti

11.

Apsaimniekotājs:

12.
13.

Apsaimniekotāja nosaukums/ vārds
uzvārds
Mājas stāvu skaits

14.

Mājas kopējā platība (m²)

15.

Mājas apkurināmā plātība (m²)

16.

Piesaistītā zemesgabala kopējā platība
(m²)
Zemesgabala juridiskais statuss:
pieder dzīvokļu īpašniekiem

6.

17.

Banka
Kods
Konta Nr.
Pats pārvaldnieks

____________________________________________________

18.

Dzīvokļu – telpu grupu

19.

Tai skaitā: dzīvokļu īpašumi
nedzīvojamās telpu grupas
Reģistrēti Zemesgrāmatā

20.
21.
22.

Siltumapgāde
Siltummezgla tips:
Energoaudīts:

23.

Siltumenerģijas patēriņš apkurei
(MWh) iepriekšējā gadā
Esošā maksa par apsaimniekošanu
(EUR/m²)
Mājas kopējie ieņēmumi par
iepriekšējo gadu (EUR)
Mājas uzkrāto līdzekļu apmērs
iesnieguma iesniegšanas dienā (EUR)
Mājas dzīvokļu īpašnieku parādi
iesnieguma iesniegšanas dienā (EUR)
Iepriekš saņemtais finansējums no
citiem finansēšanas avotiem
Informācija par jau veiktajām
aktivitātēm un to izmaksām

24.
25.
26.
27.
28.
39.

skaits mājā

platība (m²)

centralizēta

(aizpildīt 30.punktu)
ES fondi (gads, aktivitāte, finansējuma apmērs)
Valsts (gads, aktivitāte, finansējuma apmērs)
Pašvaldība (gads, aktivitāte, finansējuma
apmērs)
Kredītiestāde (gads, aktivitāte, finansējuma
apmērs)
No uzkrātajiem līdzekļiem (gads, aktivitāte,
finansējuma apmērs)

Ar savu parakstu apliecinu sniegto datu pareizību
20___.gada ____._______________

(amata nosaukums)

( paraksts)

( vārds, uzvārds)

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 28.janvārī

prot.Nr.2, 44.p.

Par Bauskas novada domes 2014.gada 11.novembra lēmuma „Par
grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumā „Par
atbalstu SIA „Īslīces ūdens” projektam” atcelšanu
Bauskas novada dome 2014.gada 11.novembrī pieņēma lēmumu „Par atbalstu SIA „Īslīces
ūdens” projektam”. Ar šo lēmumu tika nolemts līdz 2024.gada 31.decembrim iznomāt SIA „Īslīces
ūdens” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4068 003 0251, jo SIA „Īslīces ūdens” bija
iecerējusi veikt centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas projektu Bērzkalnu ciemā.
Projekta realizācija netika uzsākta un 2015.gada 28. maijā Bauskas novada dome pieņēma lēmumu
„Par siltumapgādi Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzkalnu ciemā”. Ar šo lēmumu tika atcelts
deleģēšanas līgums SIA „Īslīces ūdens” nodrošināt siltumapagādi Bērzkalnu ciemā un līdz ar to
izbeidzams ar SIA „Īslīces ūdens” noslēgtais zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 003
0251 zemes nomas līgums.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļas
27.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atcelt Bauskas novada domes 2014.gada 11.novembra lēmumu „Par grozījumiem Bauskas
novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumā „Par atbalstu SIA „Īslīces ūdens”
projektam””.
2. Noteikt, ka SIA „Īslīces ūdens” nomas tiesības uz nekustamā īpašuma „Bērzkalnu katlu
māja”, Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4068 003 0461, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4068 003 0251 ir izbeigušās un ieraksts Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatā
par „Īslīces ūdens” nomas tiesībām ir dzēšams.
3. Uzdot pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus zemes nomas tiesību dzēšanai.

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 28.janvārī

prot.Nr.2, 45.p.

Par licencēto makšķerēšanu Lielupē, Mūsā un Mēmelē
Bauskas novada teritorijā
Nolūkā racionāli izmantot saimnieciski vērtīgas zivju sugas – vimbas – resursus, kā arī, lai
iegūtu papildu finanšu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai;
ņemot vērā biedrības „Bauskas mednieku un makšķernieku biedrība” 2016.gada 24.janvāra
iesniegumā minēto, kā arī to, ka minētajai biedrībai licencētās makšķerēšanas organizēšanā ir
vairāk kā 16 gadu pieredze, tai ir pietiekami resursi un organizatoriskā bāze šā uzdevuma izpildei,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības
likuma 5.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2015.gada 22.novembra noteikumu Nr.799
„Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 4. un 10.¹ punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Ieviest laika periodā no 1.aprīļa līdz 16.maijam Bauskas novada administratīvajā teritorijā
Lielupes baseinā licencēto makšķerēšanu:
1.1. Mēmelē no labā krasta no grīvas augšup pret straumi līdz gājēju tiltam Bauskas pilsētā;
1.2. Mūsā no kreisā krasta posmā no grīvas augšup pret straumi līdz tiltam pie autosporta
kompleksa „Mūsa” un no labā krasta posmā no tilta Bauskas pilsētā augšup pret straumi līdz
tiltam pie autosporta kompleksa „Mūsa”;
1.3. Lielupē augšup pret straumi līdz Mūsas un Mēmeles satekai lejpus Bauskas pilsdrupām.
2. Pilnvarot biedrību „Bauskas mednieku un makšķernieku biedrība”, reģistrācijas
Nr.400080389002, organizēt licencēto makšķerēšanu Lielupes baseinā Bauskas novada
administratīvajā teritorijā.
3. Pilnvarot biedrību „Bauskas mednieku un makšķernieku biedrība”, atbilstoši šim lēmumam,
kā arī Ministru kabineta 2015.gada 22.novembra noteikumiem Nr.799 „Licencētās
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”, izstrādāt, saskaņot un iesniegt
Bauskas novada domē apstiprināšanai licencētās makšķerēšanas nolikumu, paredzot tā spēkā
esamības laiku – trīs gadi.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

