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Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta nolikuma Nr.2 „Par Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumiem” 29. un 35.punktu un Bauskas novada pašvaldības
Apbalvojumu piešķiršanas padomes 2016.gada 21.jūnija atzinumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” Bauskas Invalīdu
un rehabilitācijas biedrības „Bauska” vadītājam Ilgonim Rencim (personas kods XXXX)
par mūža ieguldījumu novada sporta dzīves organizēšanā un veicināšanā. Pieteikuma
iesniedzēja: Bauskas novada pašvaldības iedzīvotāju grupa.
2. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” Bauskas Kultūras
centra ilggadējam direktoram Jānim Matisonam (personas kods XXXX) par mūža
ieguldījumu Bauskas novada kultūras jomas izaugsmē un novada vārda popularizēšanu
Latvijā. Pieteikuma iesniedzēja: Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Kultūras
centrs”.
3. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Bauskas novada Goda pilsonis” bijušā
Bauskas rajona skolotāju kora „Daina” mākslinieciskajam vadītājam Gido Kokaram
(personas kods XXXX) par ieguldījumu skolotāju kora „Daina” sniegumā un Bauskas
novada koru muzikālās kultūras attīstīšanā. Pieteikuma iesniedzēja: Bauskas novada
pašvaldības iedzīvotāju grupa.
4. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Bauskas novada Goda pilsonis”
ilggadējam Bauskas novada pašvaldības darbiniekam Voldemāram Čačam (personas
kods XXXX) par ilggadēju godprātīgu ieguldījumu Bauskas novada attīstībā un nesavtīgu
sabiedrisko darbu. Pieteikuma iesniedzēja: Bauskas novada pašvaldības iedzīvotāju grupa.
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Par Bauskas novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu,
Bauskas novada dome nolemj:
apstiprināt Bauskas novada pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu.

Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats uz 124 lp.
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Par dzīvojamās telpas Dārza iela 18-X, Bauskā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Ņ.J., deklarētā dzīvesvieta: Dārza iela 18-X, Bauska,
Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu atjaunot dzīvojamās telpas Dārza iela 18-X, Bauskā, Bauskas
nov. īres līguma termiņu.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES
SERVISS” 16.05.2016. izziņa Nr.1-15/24 „Par īres dzīvokļa Dārza ielā 18-X, Bauskā
maksājumiem”.
Izskatot Ņ.J. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
N.J. īrē dzīvokli Dārza ielā 18-X, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas Dārza ielā 18-X,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2016.gada 30.aprīlim.
Dzīvojamās telpas Dārza ielā 18-X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.apakšpunktā
ietverta īrnieka tiesība prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu.
Īrniecei Ņ.J. 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 Dārza iela 18-X, Bauska, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar
Ņ.j., Personas kods XXXX, līdz 2019.gada 30.jūnijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus ar Ņ.J. noslēgtajā dzīvojamās telpas Dārza ielā 18-58,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
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Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Kultūras centram
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Kultūras centrs” ir veikusi zemsliekšņa
iepirkumu Bauskas Kultūras centra telpu remontiem. Pasākumu apmeklētāju garderobes, viesu
telpas grīdas un siltumtrases remontam piedāvājumu ar vismazāko cenu 4464,05 EUR bez
pievienotās vērtības nodokļa iesniegusi SIA „ALVIMA”. Galveno kāpņu renovācijai piedāvājumu
ar viszemāko cenu 1982,35 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa iesniegusi SIA „Kvintets M”.
Fotostudijas telpu kosmētiskajam remontam piedāvājumu ar viszemāko cenu 3249,36 EUR bez
pievienotās vērtības nodokļa iesniegusi SIA „Kvintets M”.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta programmas „Pašvaldības
finansējums investīciju projektu īstenošanai” paredzētajiem finanšu līdzekļiem 11732
EUR papildu finansējumu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas Kultūras centrs”.
2. Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” direktoram Jānim
Dūmiņam slēgt līgumus par darbu izpildi ar iepirkumu procedūrās rezultātā izraudzīto
pretendentu.
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Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA „Bauskas ūdens” pamatkapitāla
palielināšanai
Bauskas novada pašvaldībā saņemts SIA „Bauskas ūdens” 2016.gada 10.jūnija iesniegums
Nr.1.17/49 „Par kapitālsabiedrības SIA „Bauskas ūdens” pamatkapitāla palielināšanu”.
Iesniegumā norādīts, ka SIA „Bauskas ūdens” apņemas izbūvēt jaunus lietus kanalizācijas tīklus
Slimnīcas ielas iekšpagalmā, posmā no mājas Nr.3 līdz mājai Nr.5, jo esošie tīkli ir novecojuši un
neveic lietusūdens novadīšanas funkciju. Lietusūdens kanalizācijas tīklu izbūvei ir sagatavota
būvdarbu tāme.
Nepieciešamais finansējums lietus kanalizācijas tīklu izbūvei ir 20 413 euro (divdesmit
tūkstoši četri simti trīspadsmit euro). SIA „Bauskas ūdens” tīklu izbūves darbus var veikt,
izmantojot savus resursus, taču tam ir nepieciešams ārējais finansējums.
SIA „Bauskas ūdens” mērķtiecīgi veic ūdensvadu un kanalizācijas tīklu sakārtošanu. Bieži
darbi tiek veikti šaurās vietās, kur rakšanu ar lielo ekskavatoru apgrūtina esošo komunikāciju
(kabeļi, gāzesvadi utt.) klātbūtne. Lai ekonomētu finanšu resursus un ērtāk piekļūtu rakšanas
vietām, ir nepieciešams iegādāties mini ekskavatoru un piekabi tā pārvietošanai, palielinot
pamatkapitālu par 30 500 EUR (trīsdesmit tūkstoši pieci simti euro) un tas sadalās šādi: Sunward
SWE25B mini ekskavators – 26 000 euro; divasu piekabe Humbaur MTKA 354222 – 4500 euro.
Ievērojot iepriekš minēto, SIA „Bauskas ūdens” lūdz Bauskas novada pašvaldību atbalstīt
kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanu par 50 000 euro (piecdesmit tūkstoši euro) lietus
kanalizācijas tīklu izbūvei un mini ekskavatora ar piekabi iegādei.
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
šā lēmuma aprakstošajā daļā minēto aktivitāšu īstenošanai piešķirt SIA „Bauskas ūdens”
pamatkapitāla palielināšanai finansējumu 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši euro) no programmā
„Pašvaldību finansējums investīciju projektu īstenošanai” paredzētajiem budžeta līdzekļiem.
Domes priekšsēdētājs
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Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Vecsaules pagasta pārvalde”
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 20.jūnijā saņemts Vecsaules pagasta pārvaldes
iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt papildu finansējumu daudzfunkcionālā centra „Lilijas”
vienkāršotai renovācijai.
Vecsaules pagasta pārvalde ir veikusi tirgus izpēti būvdarbu veikšanai daudzfunkcionālā
centra „Lilijas” vienkāršotai renovācijai, kurā piedāvājumu ar zemāko cenu iesniedzis SIA „LL
Namejs” par kopējo summu 11 953,41 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit trīs
euro, 41 cents).
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu un Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” nolikuma
7.18.apakšpunktu, kas nosaka, ka pārvaldes vadītājs slēdz līgumus atbilstoši domes lēmumam, kas
pārsniedz 4000 EUR, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Vecsaules pagasta pārvalde” 11 029 EUR
(vienpadsmit tūkstoši divdesmit deviņi euro) daudzfunkcionālā centra „Lilijas” vienkāršotai
renovācijai no investīciju projektu īstenošanai paredzētajiem budžeta līdzekļiem budžeta
programmā „Pašvaldības finansējums investīciju projektu īstenošanai”.
2. Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītājai Līgai
Vasiļauskai slēgt līgumu par daudzfunkcionālā centra „Lilijas” vienkāršotu renovāciju ar tirgus
izpētes rezultātā izraudzīto pretendentu SIA „LL Namejs” par summu 11 953,41 EUR
(vienpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit trīs euro, 41 cents), t.sk. pievienotās vērtības
nodoklis.
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Par grozījumu Bauskas novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā „Par
uzņemšanas un telpu iznomāšanas nosacījumiem „Biznesa dārzā””
2010.gada 28.oktobrī Bauskas novada dome pieņēma lēmumu „Par uzņemšanas un telpu
iznomāšanas nosacījumiem „Biznesa dārzā””, kas nosaka līgumu slēgšanas kārtību un
nosacījumus pretendentiem, kuriem tiek iznomātas telpas projekta „Uzņēmējdarbības aktivitātes
veicināšana Zemgales reģiona pierobežas teritorijās” (projekta Nr.LV0077) ietvaros.
Minētā lēmuma 2.punkts paredz, ka telpas tiek iznomātas uz laika periodu ne ilgāku par 3
gadiem Bauskas novadā reģistrētiem uzņēmumiem, kuri nomas līguma slēgšanas brīdī ir reģistrēti
ne agrāk kā 3 gadus.
Lai izpildītu 2009.gada partnerības līguma Nr. 09/1-14.1/19 nosacījumus attiecībā uz telpu
piepildījumu un paplašinātu iespējamo nomnieku loku, nepieciešams atvieglot nosacījumus
uzņēmuma vecumam, nosakot, ka līguma slēgšanas brīdī uzņēmums ir reģistrēts ne agrāk kā 5
gadus.
Ievērojot iepriekš minēto, Bauskas novada dome nolemj:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra lēmumā „Par uzņemšanas un
telpu iznomāšanas nosacījumiem „Biznesa dārzā”’ grozījumu un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Telpas iznomāt uz laika periodu ne ilgāku par 3 gadiem Bauskas novadā reģistrētiem
uzņēmumiem, kuri nomas līguma slēgšanas brīdī ir reģistrēti ne agrāk kā 5 gadus. Ja pēc līguma
termiņa izbeigšanās, Uzņēmumam ir pamatota nepieciešamība turpināt izmantot telpas, telpu
nomas līgums, pusēm savstarpēji vienojoties, var tikt pagarināts, nosakot, ka atbalsts vairs netiek
piemērots.”.
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Par finansējumu ēkas Kapkalna ielā 2, Īslīces pagastā fasādes atjaunošanai
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 8.jūnijā saņemts Īslīces pagasta pārvaldes
iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt finansējumu 29 034 euro ēkas Kapkalna iela 2, Bērzu
ciemā fasādes atjaunošanai. Iepirkuma „Ēkas fasādes atjaunošana”, identifikācijas numurs BNA
2016/049, rezultātā pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA „Kvintets M”.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1.

2.
3.

Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta programmas „Pašvaldības
finansējums investīciju projektu īstenošanai” paredzētajiem finanšu līdzekļiem 29 034 euro
papildu finansējumu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Īslīces pagasta pārvalde” ēkas
Kapkalna ielā 2 fasādes atjaunošanai.
Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” vadītājam Jānim
Baranam slēgt līgumu par darba izpildi ar SIA „Kvintets M”.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
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Par finansējumu siltumtrases remontam Bauskas novada Mežotnes pagasta
Garozas ciemā
Lai nodrošinātu nepārtrauktu siltuma padevi, samazinātu siltuma zudumus 2016./2017.
gada apkures sezonā projektējamam pansionātam, kopmītņu ēkai un divām daudzdzīvokļu ēkām,
nepieciešams veikt siltumtrases remontdarbus.
Iestāde „Mežotnes pagasta pārvalde” ir veikusi zemsliekšņa iepirkumu siltumtrases
remontam Mežotnes pagasta Garozas ciemā (ID Nr.MPP/ZI/2016/008). Iepirkuma rezultātā
līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA „Flumina” par piedāvāto līgumcenu 14 961,41 EUR,
ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Mežotnes pagasta pārvalde” 12 189 EUR
siltumtrases remontdarbiem Mežotnes pagasta Garozas ciemā no investīciju projektu
īstenošanai paredzētajiem budžeta līdzekļiem budžeta programmā „Pašvaldības
finansējums investīciju projektu īstenošanai”.
2. Uzdot iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” vadītājam Normundam Vāveram slēgt ar SIA
„Flumina” līgumu siltumtrases remontdarbiem Mežotnes pagasta Garozas ciemā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
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Par finansējumu lietusūdens kanalizācijas un drenāžas ierīkošanai
daudzfunkcionāla centra „Strēlnieki” ēkai Bauskas novada Mežotnes pagasta
Strēlnieku ciemā
Iestāde „Mežotnes pagasta pārvalde” ir veikusi zemsliekšņa iepirkumu lietusūdens
kanalizācijas un drenāžas ierīkošanai daudzfunkcionālā centra „Strēlnieki” ēkai (ID
Nr.MPP/ZI/2016/007). Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA „IGAS
SG” par piedāvāto līgumcenu 4 213,83 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Mežotnes pagasta pārvalde” 4214 EUR
lietusūdens kanalizācijas un drenāžas ierīkošanai daudzfunkcionālā centra „Strēlnieki”
ēkai no investīciju projektu īstenošanai paredzētajiem budžeta līdzekļiem budžeta
programmā „Pašvaldības finansējums investīciju projektu īstenošanai”.
2. Uzdot iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” vadītājam Normundam Vāveram slēgt ar
SIA „IGAS SG” līgumu par lietusūdens kanalizācijas un drenāžas ierīkošanu
daudzfunkcionālā centra „Strēlnieki” ēkai Mežotnes pagasta Strēlnieku ciemā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
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tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 30.jūnijā

prot.Nr.14, 11.p.

Par atbalstu vasaras nometņu rīkošanā
Bauskas novad pašvaldībā 2016.gada gada 10.maijā saņemts Latvijas Bērnu fonda valdes
locekļa Andra Bērziņa iesniegums ar lūgumu līdzfinansēt desmit dienu vasaras nometni bērniem
ar īpašām vajadzībām. No Bauskas novada nometnē, kura notiks no 2016.gada 8.jūlija līdz
15.jūlijam Engures novada Abragciemā, plāno piedalīties 12 bērni. Vidējās nometnes izmaksas
vienam bērnam ir aptuveni 300 EUR. Nometnes mērķis ir uzlabot bērnu pašsajūtu, emocionālo
stāvokli, pašapziņu. Nometņu programma tiek veidota, lai nodrošinātu to dalībniekiem saturisku
izklaidi, organizēts bērnu laiks tā, lai viņi spētu atpūsties, brīvi un nepiespiesti justies, vienlaikus
gūstot praktiskas, dzīvē noderīgas zināšanas un iemaņas. Nometnē piedalīsies bērni ar dažādiem
attīstības, spēju un uztveres līmeņiem, tādēļ nometņu vadītāji, gatavojot nometņu programmu,
plāno, lai tajā atbilstoši savam spēju līmenim varētu piedalīties katrs dalībnieks, lai nevienam
nebūtu jāpaliek malā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kurš nosaka, ka pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas
vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Līdzfinansēt 12 bērniem ar īpašām vajadzībām vasaras nometni katram 30 EUR apmērā.
2. Līdzfinansējumu segt no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais
dienests” budžeta.

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 30.jūnijā

prot.Nr.14, 12.p.

Par grozījumu 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 37.2.apakšpunktu attiecībā
uz kritērijiem pabalsta medicīnisko izdevumu daļējai segšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pantu,
Bauskas novada dome nolemj:
1.

2.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījums Bauskas novada domes 2014.gada
27.marta saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības
sociālās palīdzības pabalstiem” saskaņā ar pielikumu.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai
nosūtīt saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījums 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.9 „Grozījums Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta
saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstiem” un paskaidrojuma raksts uz 2 lp.

Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks

Latvijas Republika

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

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.; 30.06.2016.)
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
likumā noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām), par pacienta iemaksu slimību diagnostikai
un pacienta līdzmaksājumam par operāciju, personām, kuras likumā noteiktā kārtībā ir
atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām personām un nestrādājošiem vientuļi
dzīvojošiem pensionāriem un/vai personai ar invaliditāti, kuru vidējie ienākumi pēdējo
triju mēnešu laikā nepārsniedz 325 euro vienai personai un tai nepieder naudas līdzekļu
uzkrājumi un šo noteikumu 53.2.apakšpuntā minētie īpašumi; (Grozīts ar
30.06.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.9.)
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”.
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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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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

Bauskas novada domes 2016.gada 30.jūnija saistošie noteikumi Nr.9
„Grozījums Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos
noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības
sociālās palīdzības pabalstiem”
Bauskā
2016.gada 30.jūnijā

Nr.9
protokols Nr.14, 12.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.

1.1.

2.

Izdarīt Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie
noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” šādu
grozījumu:
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 likumā noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām), par pacienta iemaksu
slimību diagnostikai un pacienta līdzmaksājumam par operāciju, personām, kuras likumā
noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām personām un nestrādājošiem
vientuļi dzīvojošiem pensionāriem un/vai personai ar invaliditāti, kuru vidējie ienākumi
pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 325 euro vienai personai un tai nepieder naudas
līdzekļu uzkrājumi un šo noteikumu 53.2.apakšpuntā minētie īpašumi”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Bauskas
Novada Vēstis”.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2016.gada 30.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Grozījums Bauskas
novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par
Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”

Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

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

Norādāmā informācija
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5.panta 1.punkts
nosaka, ka sociālo palīdzību klientiem sniedz, pamatojoties uz viņa
materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu…”. Veicot pēdējos
grozījumus saistošajos noteikumos 2016.gada 27.janvārī, saskaņošanas un
rediģēšanas procesā domes sēdē nonāca grozījumu projekts, kur bija
izmainīts punkts attiecībā uz medicīniskajiem pabalstiem, nosakot
mērķgrupu – trūcīgās, maznodrošinātās personas un vientuļi dzīvojošie
pensionāri, kuru vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz
325 euro vienai personai. Pēdējai no mērķgrupām bija svarīgi atstāt
piebildi, kas bija iepriekšējo saistošo noteikumu redakcijā: “..un kurām nav
citu resursu ienākumu gūšanai”, kas atbilstu sociālās palīdzības sniegšanas
pamatprincipiem atbilstoši likumam. Pašreizējā saistošo noteikumu
redakcijā šī nosacījuma nav.
Precizēti kritēriji pabalsta medicīnisko izdevumu daļējai segšanai,
paredzot, ka vientuļi dzīvojošiem pensionāriem tiek ņemti vērā ne tikai
ienākumi pēdējo triju mēnešu periodā, kas nav lielāki par 325 euro un
viņiem nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un šo noteikumu
53.2.apakšpuntā minētie īpašumi
Ietekme ir ilgtermiņā, jo, plānojot gada budžetu, netika pieļauta iespēja, ka
pabalstus medicīnisko izdevumu daļējai segšanai vientuļi dzīvojošiem
pensionāriem varētu piešķirt, nevērtējot viņiem piederošus citus resursus,
no kuriem var gūt ienākumus (nekustamais īpašums, vairākas automašīnas,
traktortehnika u.c. resursi)

Nav ietekmes

Grozījumi apspriesti un akceptēta to nepieciešamība sociālo darbinieku
sanāksmē 2016.gada 24.maijā
Konsultācijas nav notikušas

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 30.jūnijā

prot.Nr.14, 13.p.

Par Daces Peņķes atbrīvošanu no Bauskas novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādes „Mežotnes internātvidusskola” direktora amata
Bauskas novada dome 2015.gada 26.novembrī pieņēma lēmumu „Par Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes internātvidusskola” likvidēšanu”. Lēmumā
noteikts, ka iestādes likvidācija pabeidzama līdz 2016.gada 8.jūlijam.
2016.gada 31.maijā Bauskas novada pašvaldības Mežotnes internātvidusskolas direktorei
Dacei Peņķei izsniegts uzteikums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, kurā Bauskas novada
pašvaldība piedāvāja Dacei Peņķei līdzvērtīgu vakanto vispārējās izglītības iestādes „Īslīces
vidusskola” direktora amatu.
2016.gada 2.jūnijā Bauskas novada pašvaldībā saņemts Mežotnes internātvidusskolas
direktores Daces Peņķes iesniegums, kurā viņa atsakās no piedāvātās iespējas pretendēt uz vakanto
amatu.
2016.gada 3.jūnijā Bauskas novada pašvaldība nosūtīja Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrībai lūgumu saskaņot darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Daci Peņķi.
Atbilde netika saņemta. Saskaņā ar Darba likuma 110.panta otro daļu, ja darbinieku arodbiedrība
septiņu darba dienu laikā neinformē darba devēju par savu lēmumu, uzskatāms, ka darbinieku
arodbiedrība piekrīt darba devēja uzteikumam.
2016.gada 27.jūnijā ir saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums
Nr.0114e/2536 Daces Peņķes atbrīvošanai no Mežotnes internātvidusskolas direktora amata.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Darba likuma 101.panta
pirmās daļas 9.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Atbrīvot 2016.gada 8.jūlijā Daci Peņķi no Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādes „Mežotnes internātvidusskola” direktora amata.
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 30.jūnijā

prot.Nr.14, 14.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā
„Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu
sarakstiem”
Ievērojot Mežgaļu pamatskolas direktores S.Puteles 2016.gada 11.maija iesniegumu Nr.111/35 un Ozolaines pamatskolas direktores L.Bulas 2016.gada 10.maija iesniegumu Nr.1-15/19 ar
lūgumu vasaras periodā remontdarbu veikšanai no 2016.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 31.augustam
noteikt remontstrādniekam papildu slodzi 0,6 un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 2011.gada
28.jūlija Bauskas novada domes noteikumiem Nr.15 „Par novada izglītības iestāžu amatu
vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” 17.punktu, Bauskas novada dome
nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā „Par izglītības iestāžu no
pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem” šādus grozījumus:
1.1. papildināt 9.pielikumu „Mežgaļu pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” ar amatu „remontstrādnieks” uz noteiktu laiku no 01.07.2016. līdz 31.08.2016.
ar slodzi 0,6 slodzi saskaņā ar pielikumu;
1.2. papildināt 11.pielikumu „Ozolaines pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” ar amatu „remontstrādnieks” uz noteiktu laiku no 01.07.2016. līdz 31.08.2016.
ar slodzi 0,6 slodzi saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā.
Pielikumā:
1. 9.pielikums „Mežgaļu pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
2. 11.pielikums „Ozolaines pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks

9. pielikums

Mežgaļu pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 30.06.2016.)
Nr.
p.k.

Amata nosaukums

1.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs
Medicīnas māsa
Sociālais pedagogs
Aukle
Interešu izglītības pulciņa vadītājs
(Jaunsargi)
Interešu izglītības pulciņa vadītājs
(Mazpulks)
Kopā
Remontstrādnieks (01.07. 2016.31.08.2016.)
Kopā

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.


Amatu
saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

3 II B

8

559

1

Mēneša
alga
kopā
euro
559

18.3 II
13 I
13 I
13 III
13 II A
5.2 III
39 I
-

7
1
1
4
2
7
3
-

504
370
370
370
370
504
435
370
435

0,75
2
2
0,4
3
0,5
0,5
1
0,2

378
740
740
148
1110
252
218
370
88

-

-

435

0,15

65

13 III

4

370

11,5
0,6

4668
222

x

x

x

12,1

4890

Maza institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

(paraksts)

R.ĀBELNIEKS

11.pielikums

Ozolaines pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 30.06.2016.)
Nr.
p.k.

Amata nosaukums

Amatu
saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

1.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs
Sociālais pedagogs
Aukle
Ēkas dežurants
Kopā
Remontstrādnieks (01.07. 2016.31.08.2016.)
Kopā

3 II B

8

599

1

Mēneša
alga
kopā
euro
599

18.3 II
13 I
13 I
13 III
13 II A
39 I
4IA

7
1
1
4
2
3
4

504
370
370
370
370
435
370
370

13 III

4

370

0,75
2,4
1
0,4
2,5
0,5
2
0,5
11,05
0,6

378
888
370
148
925
218
740
185
4451
222

x

x

x

11,65

4673

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Maza institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

(paraksts)

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 30.jūnijā

prot.Nr.14, 15.p.

Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas
2.vidusskola” attīstības plāna 2015./2016. – 2019./2020.mācību gadam
saskaņošanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
Saskaņot Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas 2.vidusskola”
attīstības plānu 2015./2016. – 2019./2020.mācību gadam saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas 2.vidusskola”
attīstības plāns 2015./2016. – 2019./2020.m.g. uz 52.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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 30.jūnijā

prot.Nr.14, 16.p.

Par nedzīvojamo telpu nomu Dārza ielā 9, Bauskā
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē „Bauskas 2.vidusskola” saņemts
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas iesniegums, kurā izteikts lūgums iznomāt
nedzīvojamās telpas Nr. 206 un 204 pastāvīgā lietošanā, bet telpas Nr.1, 2, 9, 10, 11, un 13 nodot
lietošanā pēc nepieciešamības sestdienās laikā no plkst.8.30 līdz plkst.16.00, lai nodrošinātu
augstskolas darbību, turklāt nepiemērot maksu par elektroenerģiju, ūdensapgādi, kanalizāciju,
apkuri (apkures sezonas laikā) u. c. komunālajiem pakalpojumiem, jo Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības akadēmija laikā, kad video projektori, portatīvie datori un 16 stacionāro datoru
darbstacijas nav nepieciešams, nodod tās lietošanā Bauskas novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādei „Bauskas 2.viduskola”.
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija no Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Bauskas 2.vidusskola” nomāja nedzīvojamās telpas ēkā Dārza ielā
9, Bauskā, augstskolas darbības nodrošināšanai. Nomas līguma termiņš beidzies 2016.gada
30.maijā.
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” 7., 9. un 87.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1.

Iznomāt Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijai nedzīvojamās telpas ēkā Dārza
ielā 9, Bauskā, Bauskas nov. uz laiku līdz 2017.gada 30.jūnijam.

2.

Nepiemērot maksu par elektroenerģiju, ūdensapgādi, kanalizāciju, apkuri (apkures sezonas
laikā) u. c. komunālajiem pakalpojumiem.

3.

Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas 2.vidusskola” direktorei Verai
Grigorjevai noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumus atbilstoši šā lēmuma 1. un 2.punktam.

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 30.jūnijā

prot.Nr.14, 17.p.

Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” nolikumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.un 13.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs “Mēmele””
nolikuma pielikumā „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs “Mēmele”
amatu saraksts” un aizstāt pielikuma 17.punktā skaitli „1” ar skaitli „2”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā.
Pielikumā: sporta centra „Mēmele” amatu saraksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2015.gada 22.decembrī (prot.Nr.25, 33.p.)
Pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” nolikumam

Sporta centra „Mēmele” amatu saraksts (Grozījumi 30.06.2016.)
Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Amats

Amatu
saime
(apakš
saime)
līmenis

Mēneš
algas
grupa

Direktors
Sporta darba organizators
Saimniecības pārzinis
Lietvedis
Tehniskais strādnieks
Strādnieks
Ēkas un teritorijas uzraugs
Ēkas un teritorijas uzraugs
Ēkas un teritorijas uzraugs
Ēkas dežurants
Apkopējs
Sporta pasākumu organizators (nepilns
(50 stundas mēnesī) summēts darba
laiks ) Brunavas pagastā
Sporta pasākumu organizators (nepilns
(50 stundas mēnesī) summēts darba
laiks ) Ceraukstes pagastā
Sporta pasākumu organizators (nepilns
(50 stundas mēnesī) summēts darba
laiks ) Codes pagastā
Sporta pasākumu organizators (nepilns
(50 stundas mēnesī) summēts darba
laiks ) Īslīces pagastā
Sporta pasākumu organizators (nepilns
(50 stundas mēnesī) summēts darba
laiks ) Gailīšu pagastā
Sporta pasākumu organizators (nepilns
(50 stundas mēnesī) summēts darba
laiks ) Mežotnes pagastā
Sporta pasākumu organizators (nepilns
(50 stundas mēnesī) summēts darba
laiks ) Vecsaules pagastā

1IVA
48 III
3 IIB
18.3 II
13 IV
13 III
4 IB
4 IB
4 IB
4 IA
13 I
48 IA

SPORTA CENTRA „MĒMELE” DIREKTORE

Amata
vienība

13
10
8
7
5
4
4
4
4
4
1
6

Mēnešalga/
stundas
tarifa
likme
euro
1117
998
837
600
527
474
370
370
370
420
370
3,59

48 IA

6

3,59

1

48 IA

6

3,59

1

48 IA

6

3,59

1

48 IA

6

3,59

1

48 IA

6

3,59

2

48 IA

6

3,59

1

(paraksts)

L.RIMŠEVICA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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 30.jūnijā

prot.Nr.14, 18.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”, kura strādā 9
cilvēku sastāvā. Komisijā kopš 2016.gada 14.maija nestrādā Bauskas novada veterānu
vieglatlētikas un pauerliftinga pārstāvis Alfrēds Graudiņš. Bauskas novada dome nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2010.gada 25.februāra lēmumā „Par Sporta lietu sabiedrisko
padomi” grozījumu un iekļaut Bauskas novada pašvaldības Sporta lietu sabiedriskajā
padomē Aivaru Solzemnieku, Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķi,
vieglatlētikas treneri.
2. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā.
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 30.jūnijā

prot.Nr.14, 19.p.

Par finansējuma piešķiršanu Emīlam Starodubcevam
Bauskas novada pašvaldībā 2016. gada 25. maijā saņemts Emīla Starodubceva iesniegums
(reģistrēts ar Nr. 3-14.5/1076), kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu dalībai Eiropas
čempionātā stenda šaušanā, kas no 2016.gada 4.jūlija līdz 12.jūlijam norisināsies Itālijā,
Sanmarino. Atbilstoši 2016. gada 25. maija iesniegumam Eiropas čempionāta izmaksas ir 745
euro, t.sk. dalības maksa, transporta izdevumi, maksa par viesnīcu, ēdināšanas izdevumi, patronu
pirkšana un treniņi pirms sacensībām.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.punktu finansiālu
atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk, kā vienu reizi kalendārajā gadā 430 euro dalībai
pasākumā un 430 euro ceļa izdevumiem uz pasākuma vietu un atpakaļ.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.punkta pirmās daļas 6.punktu un ievērojot
Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā piešķir
finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.6.apakšpunktu un Sporta
lietu sabiedriskās padomes ieteikumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada sportistam Emīlam Starodubcevam finansējumu 385 euro
apmērā, tai skaitā 100 euro viesnīcas izdevumu samaksai, 170 euro dalības maksai, 115
euro ceļa izdevumiem dalībai Eiropas čempionātā stenda šaušanā.
2.

Piešķirto finansējumu 385 euro apmērā pārskaitīt no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” budžeta finanšu līdzekļiem uz Emīla Starodubceva norēķinu
kontu.

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 30.jūnijā

prot.Nr.14, 20.p.

Par finansējuma piešķiršanu Egilam Āboliņam
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 27.maijā saņemts Egila Āboliņa iesniegums
(reģistrēts ar Nr. 3-14.5/1099), kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu dalībai Eiropas
čempionātā stenda šaušanā, kas no 2016.gada 4.jūlija līdz 12.jūlijam norisināsies Itālijā,
Sanmarino. Atbilstoši 2016.gada 25.maija iesniegumam Eiropas čempionāta izmaksas ir 745
euro, t.sk. dalības maksa, transporta izdevumi, maksa par viesnīcu, ēdināšanas izdevumi, patronu
pirkšana un treniņi pirms sacensībām.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.punktu finansiālu
atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk, kā vienu reizi kalendārajā gadā 430 euro dalībai
pasākumā un 430 euro ceļa izdevumiem uz pasākuma vietu un atpakaļ.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.punkta pirmās daļas 6.punktu un ievērojot
Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā piešķir
finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.6.apakšpunktu un Sporta
lietu sabiedriskās padomes ieteikumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada sportistam Egilam Āboliņam finansējumu 385 euro apmērā, tai
skaitā 100 euro viesnīcas izdevumu samaksai, 170 euro dalības maksai, 115 euro ceļa
izdevumiem dalībai Eiropas čempionātā stenda šaušanā.
2.

Piešķirto finansējumu 385 euro apmērā pārskaitīt no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” budžeta finanšu līdzekļiem uz Egila Āboliņa norēķinu kontu.

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 30.jūnijā

prot.Nr.14, 21.p.

Par finansējuma piešķiršanu dalībai Pasaules čempionātā ūdens motosportā
„Formula Future” laivu klasē Bauskas novada sportistiem
Bauskas novada pašvaldībā 2016. gada 9. maijā saņemts Latvijas Ūdens motosporta
federācijas valdes priekšsēdētāja Ata Slaktera iesniegums (reģistrēts ar Nr. 3-14.5/1668), kurā
izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu dalībai Pasaules čempionātā ūdens motosportā „Formula
Future” laivu klasē, kas no 2016. gada 29.jūnija līdz 3.jūlijam norisināsies Latvijā, Alūksnē.
Pasaules čempionātā startēs deviņi Bauskas novada sportisti: Kristers Latūns, Roberts Katkovskis,
Nils Rets Slakteris, Elīza Lakovica-Lakoviča, Toms Bundzinskis, Laura Lakovica-Lakoviča,
Miks Zaharčenoks, Kristers Mangins un Varis Jātnieks. Atbilstoši 2016.gada 9.maija iesniegumam
Pasaules čempionāta izmaksas ir 5810 euro, t.sk. transporta izdevumi, maksa par viesnīcu,
ēdināšanas izdevumi, formas tērpi, sportistu apdrošināšana treniņnometne pirms sacensībām un
starptautiskās licences maksa sacensībās.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.punktu finansiālu
atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk, kā vienu reizi kalendārajā gadā 430 euro dalībai
pasākumā un 430 euro ceļa izdevumiem uz pasākuma vietu un atpakaļ.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.punkta pirmās daļas 6.punktu un ievērojot
Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā piešķir
finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.6.apakšpunktu un Sporta
lietu sabiedriskās padomes ieteikumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada sportistiem finansējumu 350 euro apmērā viesnīcas izdevumu
samaksai un 450 euro ēdināšanas izdevumu samaksai Pasaules čempionātā ūdens
motosportā „Formula Future” laivu klasē.
2.

No piešķirtā finansējuma 800 euro apmērā no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” budžeta finanšu līdzekļiem samaksāt pakalpojuma sniedzēju
izrakstītos rēķinus.

Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks
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Par būvprojekta izstrādi Bauskas novada pašvaldības iestādes „Uzvaras
vidusskola” struktūrvienībai „Lācītis”
Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – Birojs) veica Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Uzvaras vidusskola” struktūrvienības ēkas „Lācītis” Kamardes ielā 1, Uzvarā, Bauskas
novadā ekspluatācijas uzraudzību un 2016.gada 3.februārī pieņēma lēmumu Nr.4-2-16/34 „Par
pirmsskolas izglītības ēku Kamardes ielā 1, Uzvarā, Bauskas novadā”, kurā noteikts, ka Bauskas
novada pašvaldībai kā ēkas Kamardes ielā 1, Uzvarā, Bauskas novadā (turpmāk – Ēka) īpašniecei
līdz 2016.gada 29.februārim jāveic Ēkas fasādes norobežošana daļās, kurās ir konstatēti Ēkas
fasādes apmetuma izdrupumi, Ēkas elektroinstalācijas labošanas darbi, novēršot kabeļu
dzirksteļošanu un siltuma izdalīšanos, un līdz 2016.gada 1.maijam jāveic grunts pamatnes, Ēkas
pamatu, cokolstāva un Ēkas korpusa daļu tehniskā izpēte. Ēkas telpu ekspluatēšanas aizlieguma
termiņš ir tieši atkarīgs no tehniskās izpētes rezultātiem un tehniskās izpētes atzinumā norādītajiem
pasākumiem ekspluatācijas atjaunošanai.
Iestāde „Uzvaras vidusskola” noslēdza līgumu Nr.16-27-012 ar AS „Komunālprojekts” par
būvkonstrukciju tehnisko apsekošanu. AS „Komunālprojekts” atbilstoši Būvniecības valsts
kontroles biroja prasībām Bauskas novada pašvaldībā iesniedza atzinumu „Tehniskās apsekošanas
atzinumu”, kurā norādīts, ka Ēka pašreiz neatbilst Būvniecības likuma 9.panta otrajā daļā
noteiktajām būtiskajām prasībām ekspluatācijas apstākļos mehāniskajā stiprībā un stabilitātē.
Atsevišķas būvkonstrukcijas un konstruktīvie elementi ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī un
nespēj pilnvērtīgi veikt tiem paredzētās funkcijas. Lai panāktu Ēkas atbilstību Būvniecības likuma
9.pantā noteiktajām prasībām, pēc atsevišķi izstrādāta un noteiktā kārtībā akceptēta būvprojekta
veicama Ēkas atjaunošana (pārbūve) ar visu bojāto, deformēto, sliktā un neapmierinošā tehniskā
stāvoklī esošo konstruktīvo elementu nomaiņu, remontu vai pastiprināšanu. Izstrādājot Ēkas
atjaunošanas (pārbūves) būvprojektu, vispirms nepieciešams novērst apsekošanā konstatētos
bojājumus un defektus Ēkas galvenajās nesošajās konstrukcijās.
Par Ēkas uzturēšanu atbilstoši būvei noteiktajām būtiskajām prasībām saskaņā ar
Būvniecības likuma 21.panta ceturto daļu atbild Ēkas īpašnieks. Līdz ar to Ēkas īpašniekam ir
pienākums sekot līdzi Ēkas tehniskajam stāvoklim un Ēkas ekspluatācijas pieļaujamībai.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas ceturto punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt būvprojekta izstrādi iestādes „Uzvaras vidusskola” struktūrvienības ēkai
„Lācītis” Kamardes ielā 1, Uzvarā, Gailīšu pagastā, Bauskas novadā.
2. Uzdot iestādes „Uzvaras vidusskola” direktorei E.Borkovskai un iestādes „Bauskas novada
administrācija” Saimnieciskajai nodaļai līdz 2016.gada 29.jūlijam sagatavot tehnisko
specifikāciju un nepieciešamos dokumentus iepirkuma veikšanai.
3. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks
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Par dalību NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi
vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs”
Nodarbinātības valsts aģentūra īsteno pasākumu „Nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs”. Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts finansētās
darba vietās, nodrošinot iespēju iegūt pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi. Lai atbalstītu
Bauskas novada jauniešus, Bauskas novada pašvaldības iestādēs ir izveidotas darba vietas
skolēniem jūnijā, jūlijā un augustā.
Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas
nav saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību
kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā un nodrošināt finansējumu 4474 EUR
(četri tūkstoši četri simti septiņdesmit četri euro) apmērā no dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 25.februāra lēmumā „Par
līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta „Elejas ielas, Bauskā seguma
atjaunošana” īstenošanai
2014.gada pavasarī iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās nodaļas
speciālisti apsekoja Bauskas novada pašvaldības tranzītielu – Elejas ielu, kura ir valsts reģionālā
autoceļa P103 Dobele-Bauska (no km71,480 - 72,885) 1,405 km garš posms, un konstatēja, ka
minētā iela ir sliktā tehniskā stāvoklī un rada draudus satiksmei, tāpēc ar VAS „Latvijas Valsts
ceļi” Centra reģiona Bauskas nodaļu tika noslēgts līgums Nr.12//1.5/2014 par Elejas ielas vizuālo
novērtēšanu. VAS „Latvijas Valsts ceļi” Centra reģiona Bauskas nodaļa veica asfaltēto segumu
vizuālo apsekošanu un seguma novērtējuma sagatavošanu ar bojājumu reģistrāciju atbilstoši VAS
„Latvijas Valsts ceļi” procedūrai Nr.PR/A3-1 „Asfaltēto segumu inspekcija”, kā arī izsniedza
vizuālās novērtēšanas aktu, kurā norādīja, ka tranzītielu asfaltbetona seguma stāvoklis atbilst
vērtējumam „slikts”.
2016.gada 3.februārī saņemta Satiksmes ministrijas vēstule Nr.04-01/472 ar informāciju, ka
saskaņā ar Satiksmes ministrijas 2015.gada 29.decembra rīkojumu Nr.01-03/217 „Par
grozījumiem valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu lietošanā
2015.gadā” 8.pielikuma C.1. sadaļas 10.apakšpunktu ir ieplānots 341 000 EUR liels finansējums
Elejas ielas, Bauskā seguma atjaunošanai.
Iestādes „Bauskas novada administrācija” Iepirkumu nodaļa ir veikusi iepirkumu „Autoceļa
P103 „Dobele – Bauska” posma Bauskas pilsētā – tranzīta ielas (Elejas iela) posma 71,480 - 72,885
km atjaunošana” (ID BNA 2016/026). Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas
SIA „Lemminkainen Latvija” par piedāvāto līgumcenu 256 002,86 EUR, bez pievienotās vērtības
nodokļa. Ir veikts iepirkums „Autoceļa P103 „Dobele – Bauska” posma Bauskas pilsētā – tranzīta
ielas (Elejas iela) posma 71,480 - 72,885 km atjaunošanas būvuzraudzība” (ID BNA 2016/041).
Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA „Firma L4” par piedāvāto
līgumcenu 14 580,00 EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa. Kopējās izmaksas projekta
īstenošanai ir 327 405,26 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Satiksmes ministrijas
līdzfinansējuma apmērs ir 70 % no kopējām projekta izmaksām, tas ir, 229 183,68 EUR.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta
valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 46.1.1.apakšpunktu,
pašvaldība finansē 30 % no kopējām izmaksām, tas ir 98 221,58 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā kā viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām noteikta gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu, tajā skaitā ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Bauskas novada pašvaldības nepieciešamo līdzfinansējumu 98 221 EUR (deviņdesmit astoņi
tūkstoši divi simti divdesmit viens euro) nodrošināt no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks
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Par apropriācijas pārdali starp iestādes „Bauskas novada administrācija”
budžeta programmām bērnu rotaļu un sporta laukuma izbūvei Bauskā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 42.panta pirmo
daļu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 9.panta pirmo daļu, 2016.gada 28.janvāra
vienošanos Nr.5-26/MPP/2016-043 „Par mērķdotācijas pašvaldības pasākumam piešķirtā
finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību”, kas noslēgta starp Bauskas novada
domi un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, pašvaldības Investīciju plānu
2016.gadam, 2016.gada 1.jūnija līgumu Nr. BNA/ZI/2016/021 „Rotaļu laukuma iekārtu piegāde
un uzstādīšana” par summu 9 987,78 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, Bauskas novada
dome nolemj:
1.
Lai īstenotu bērnu rotaļu un sporta laukuma izbūvi Bauskas vecpilsētā, samazināt
izdevumus Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” budžeta
programmā „Pašvaldības finansējums investīciju projektu īstenošanai” par 9 988 EUR un
palielināt izdevumus budžeta programmā „Saimnieciskā nodaļa” par 9 988 EUR.
2.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks
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Par apropriācijas pārdali starp iestādes „Bauskas novada administrācija”
budžeta programmām ūdenssistēmas un kanalizācijas infrastruktūras
sakārtošanai Bērzu ciemā
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 20.jūnijā saņemts SIA „Īslīces ūdens” iesniegums
(reģ.Nr.3-14.14/2204), kurā sniegta informācija, ka maijā un jūnijā ir veikti kanalizācijas,
drenāžas un ūdensvada sistēmas sakārtošanas būvdarbi Bērzu ciematā. Līdz 15.jūnijam no jauna
izbūvētas piecas dziļās centrālā kolektora akas ar savienojuma mezgliem, iebūvēti vairāki
nepabeigtās kanalizācijas trases trūkstošie posmi Dn250 72 m garumā. Izbūvēti kanalizācijas
pievadi visām Parka ielas mājām, kā arī divās vietās izbūvēti kanalizācijas pievadi E.Kapkalna
ielas mājām, nodrošinot iespējas tuvumā esošo māju kanalizācijas pieslēgumiem.
Lai šajā periodā pabeigtu veiksmīgi uzsāktos Bērzu ciemata kanalizācijas sakārtošanas
darbus, nepieciešams vēl papildus veikt Skolas ielas spiedvada un Īslīces skolas pieslēguma izbūvi.
Kopējās izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 28 705,31 EUR.
Lai varētu īstenot Bauskas novada pašvaldības budžeta investīciju plānā 2016.gadam
paredzēto Īslīces pagasta Bērzu ciema ūdenssistēmas un kanalizācijas infrastruktūras sakārtošanu,
ir apsekots objekts un sastādītas veicamo darbu tāmes par kopējo summu 28 705,31 EUR, ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli:
- kanalizācijas un ūdensvada skataku, kolektoru un pievadu izbūve Parka un E.Kapkalna
ielā, kopējās izmaksas 12 388,04 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli;
- kanalizācijas, drenāžas un ūdensvada skataku, kolektoru un pievadu izbūve E.Kapkalna
ielā, kopējās izmaksas 16 317,27 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli;
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka
viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu
savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 42.panta pirmo daļu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību”
9.panta pirmo daļu, Bauskas novada pašvaldības Investīciju plānu 2016.gadam, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Lai sakārtotu Īslīces pagasta Bērzu ciema ūdenssistēmas un kanalizācijas infrastruktūru,
samazināt izdevumus Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” budžeta programmā „Pašvaldības finansējums investīciju projektu
īstenošanai” par 28 705,31 EUR un palielināt izdevumus budžeta programmā „Notekūdeņu
apsaimniekošana” par 28 705,31 EUR.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks
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Par apropriācijas pārdali starp iestādes „Bauskas novada administrācija”
budžeta programmām Miera ielas un Mūsas ielas seguma pārbūvei
Lai īstenotu ielu un autoceļu rekonstrukciju Bauskas novada domes attīstības programmas
rīcības „Ceļu infrastruktūras attīstība” ietvaros, paredzēta Miera ielas un Mūsas ielas, Bauskā
seguma pārbūve.
Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, veiktas šādas iepirkuma procedūras:
1) iepirkums „Miera ielas un Mūsas ielas seguma pārbūve”, iepirkuma identifikācijas numurs
BNA 2016/044, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA
„Viona”, piedāvātā līgumcena, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 174 772,43 EUR;
2) iepirkums „Miera ielas un Mūsas ielas seguma pārbūves būvuzraudzība”, iepirkuma
identifikācijas numurs BNA 2016/052, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem līguma slēgšanas tiesības
piešķirtas SIA „JURĒVIČS UN PARTNERI”, piedāvātā līgumcena, ieskaitot pievienotās vērtības
nodokli, ir 11 374 EUR;
3) iepirkums „Miera un Mūsas ielas seguma rekonstrukcijas autoruzraudzības veikšana”,
iepirkuma identifikācijas numurs BNA/ZI/2016/003, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem 2016.gada
29.februārī noslēgts līgums ar SIA „DDP”, kopējā līguma summa, ieskaitot pievienotās vērtības
nodokli, ir 3 872 EUR.
Projekta kopējās izmaksas ir 190 018,43 EUR, tajā skaitā plānotās izmaksas 2016.gadā
188 808,43 EUR, 2017.– 2021.gadam 1 210,00 EUR. Lai varētu saņemt aizņēmumu ielu seguma
pārbūvei saskaņā ar likumā „Par valsts budžetu 2016.gadam” 15.panta trešās daļas 3.punktā
noteikto, pašvaldībai jānodrošina līdzfinansējums ceļu un to kompleksa investīciju projektiem
2016.gadā ne mazāku par 25 procentiem no kopējām projekta izmaksām, t.i., 47 202,10 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 42.panta pirmo
daļu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 9.panta pirmo daļu, Bauskas novada pašvaldības
Investīciju plānu 2016.gadam, ievērojot iepirkumu rezultātus, Bauskas novada dome nolemj:
1.

Lai nodrošinātu Miera ielas un Mūsas ielas seguma pārbūvi, samazināt izdevumus
Bauskas novada pašvaldības iestādes budžeta programmā „Pašvaldības finansējums
investīciju projektu īstenošanai” par 47 202 EUR un palielināt izdevumus budžeta
programmā „Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana” par 47 202 EUR.

2.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks
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tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 30.jūnijā

prot.Nr.14, 28.p.

Par dzīvojamās mājas Vītolu ielā 8, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu
mājas pārvaldniekam
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 14.jūnijā saņemts Antona Kotāna iesniegums par
dzīvojamās mājas Vītolu ielā 8, Bauskā nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotajai personai.
Izskatot Antona Kotāna iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada
dome konstatēja:
dzīvojamā mājā Vītolu ielā 8 ar būves kadastra apzīmējumu 4001 004 0051 001
ir 28 dzīvokļu īpašumi un viens zobārstniecības kabinets, visi dzīvokļi privatizēti saskaņā ar
likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”. Dzīvojamā māja saistīta ar
zemesgabalu 0,1738 ha platībā (kadastra apzīmējums 4001 004 0051). Ir notikusi dzīvokļu
īpašnieku kopsapulce un par dzīvojamās mājas pārvaldnieku izvēlēta dzīvokļu īpašnieku biedrība
„Vītolu 8”. 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 Vītolu ielā 8, Bauskā 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 Vītolu ielā 8, Bauskā un tai funkcionāli saistītā zemesgabala ar
kadastra apzīmējumu 4001 004 0051 0,1738 ha platībā pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotajai personai dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Vītolu 8”, reģistrācijas
Nr.40008252765.
2. Pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VIDES SERVISS” valdes locekli Lindu
Tijoni sagatavot nekustamā īpašuma Vītolu ielā 8, Bauskā 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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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 30.jūnijā

prot.Nr.14, 29.p.

Par finansējuma palielinājumu budžeta programmā „Līdzfinansējums
NVO ES fondu un citu projektu īstenošanai”
Ar Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumu tika apstiprināta kārtība, kādā
tiek piešķirts finansējums NVO iniciatīvu īstenošanai izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes
politikas un vides labiekārtošanas jomās „Par kārtību kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai”.
Ņemot vērā lielo nevalstisko organizāciju interesi un iesniegto NVO finansēšanas
pieprasījumu skaitu iniciatīvu atbalstam un to, ka budžeta programmā „Līdzfinansējums NVO ES
fondu un citu projektu īstenošanai” paredzētie 9000 EUR ir izlietoti, nepieciešams lemt par iespēju
turpināt NVO iniciatīvu atbalstu 2016.gadā.
Lai atbalstītu NVO iniciatīvas 2016.gadā, nepieciešams budžeta programmas
palielinājums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Atbalstīt finansējuma palielinājumu budžeta programmā „Līdzfinansējums NVO ES
fondu un citu projektu īstenošanai”.
2. Palielināt finansējumu 8000 EUR apmērā no 2016.gada budžeta rezerves fonda.
3. 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
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prot.Nr.14, 30.p.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Apvienība JUMS”
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 13.jūnijā saņemts biedrības „Apvienība Jums”
(turpmāk – biedrība) iesniegums, kurā izteikts lūgums finansiāli atbalstīt iniciatīvu „Garākā
Bauskas vasara”. Iniciatīvas mērķis ir Bauskas novada jauniešu brīvā laika pavadīšanas
dažādošana un kvalitātes uzlabošana, piedāvājot jauniešiem aktuālas, inovatīvas un saistošas
nodarbes. Iniciatīvā plānotās aktivitātes ir balstītas uz Bauskas jauniešu ierosinājumiem. Plānotais
finansējums, papildus pašvaldībai lūgtajam, tiks piesaistīts no ES projektu līdzekļiem, biedrības
iekšējiem resursiem un citiem atbalstītājiem.
Biedrība „Apvienība JUMS” Bauskā darbojas kopš 2011.gada, kad savu darbību uzsāka kā
interešu un iniciatīvas grupa, gadu gaitā izveidojoties par nopietnu nevalstisku organizāciju ar
sabiedriskā labuma statusu. Tās darbības mērķi ir pilsoniskas sabiedrības veidošana un izglītošana,
īpaši vēršot uzmanību uz jauniešiem vecumā līdz 30 gadiem iesaistīšanu sabiedriskos procesos,
viņu interešu aizstāvību gan pašvaldības, gan valsts līmenī. Iniciatīvas ietvaros plānotas šādas
aktivitātes: lentošanas (slackline) atvērtās nodarbības, radošās rakstniecības nodarbības, atvērtie
kino vakari, orientēšanās pasākums „CSI Bauska”, sietspiedes darbnīca, „Vinage Bauska Mood”
darbnīca/izstāde, informatīvs pasākums jauniešiem „Brīvība darot un radot”. Tiešie labuma guvēji
no iniciatīvas īstenošanas - 200 Bauskas novada jaunieši. Iesaistīto personu skaits - 500 Bauskas
novada iedzīvotāji
Līdzfinansējuma pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar Bauskas novada domes 2015.gada
22.decembra nolikumu Nr.5 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai”. Šī nolikuma 5.1.apakšpunkts atbalsta aktivitātes
brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanai, 5.2.apakšpunkts nosaka, ka
atbalstāmas ir darbības, kas veicina sporta aktivitātes savukārt, nolikuma 6.3.apakšpunkts nosaka
atbalstu aprīkojuma nomai, 6.5.apakšpunkts - kancelejas preču un materiālu iegādei pasākuma
organizēšanai, 6.6. – lektoru un ekspertu atalgojumam. Finansējumu paredzēts nodrošināt no
programmas „Līdzfinansējums NVO ES fondu un citu projektu īstenošanai” budžeta līdzekļiem.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra nolikuma Nr.5 „Par kārtību, kādā
Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai” 5.1., 5.2. un 6.5.,
6.3., 6.6.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Apvienība JUMS” iniciatīvu „Garākā Bauskas vasara” un piešķirt tās
realizācijai 2495 EUR (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit pieci euro).
2. Finansējumu nodrošināt no programmas „Līdzfinansējums NVO ES fondu un citu projektu
īstenošanai” budžeta līdzekļiem.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot 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
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prot.Nr.14, 31.p.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Galms” projekta īstenošanai
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 20.maijā saņemts biedrības „Kultūras vēstures
biedrības „Galms”” iesniegums, kurā lūgts nodrošināt projekta līdzfinansējumu 41,8 % no
attiecināmajām izmaksām projektam „Kurzemes un Zemgales hercogistes 16.gs. galminieku tērpi
kultūras vēstures programmām”.
Projekts tika atbalstīts Latvijas Valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas
2016.gadam projektu konkursā un ar Valsts Kultūrkapitāla fonda padomes 21.04.2016 lēmumu
tika piešķirts finansējums 2154,23 EUR apmērā. Projekta kopējās izmaksas 3702 EUR.
Projektā paredzētie darbi – divu galminieku tērpu izgatavošana deju grupai „Galms”
kultūras vēstures programmām, lai tā varētu piedalīties novada un valsts mēroga koncertos un
svētkos, tādejādi popularizējot Bauskas novadu.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra nolikuma Nr.5 „Par
kartību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai” 5.5.
un 6.9.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Kultūras vēstures biedrība „Galms”” projektu „16., 17.gs. Kurzemes
un Zemgales hercogistes pilsētnieku apavi un tērpu aksesuāri kultūras vēstures
programmām”.
2. Nodrošināt Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu 41,80 % no attiecināmajām
izmaksām, jeb 1547,77 euro no budžeta programmas „Līdzfinansējums NVO ES fondu
un citu projektu īstenošanai” līdzekļiem.
3. 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
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prot.Nr.14, 32.p.

Par reģionālā biznesa inkubatora izveidi Bauskas novadā
Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes
rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma „Reģionālie biznesa inkubatori un
radošo industriju inkubators”, plānots izveidot Bauskas novadā reģionālo biznesa inkubatoru.
Inkubators ir Bauskas novada administratīvajā teritorijā izveidota Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras teritoriālā struktūrvienība Pasākuma īstenošanai. Inkubatora mērķis ir atbalstīt
jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Bauskas novada
administratīvajā teritorijā un tai piegulošajās pašvaldībās, nodrošinot fiziskas personas un
komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi (telpām),
konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem,
ekspertu konsultācijām, mentoru atbalstu un Grantu līdzfinansējumu komersantu darbības
izmaksām.
Paredzamā Inkubatora atrašanās vieta ir Katoļu iela 3, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.
Bauskas novada pašvaldība līdz 2023.gada 31.decembrim apņemas līdzfinansēt telpu nomu visā
nomas līguma darbības laikā, piemērojot 20 % atlaidi telpu nomas maksai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt sadarbības līgumu starp Bauskas novada pašvaldību un Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūru.
2. Noslēgt telpu nomu līgumu līdz 2023.gada 31.decembrim par telpu nomu Katoļu ielā 3,
Bauska, Bauskas nov., LV-3901.
3. Līdz 2023.gada 31.decembrim līdzfinansēt telpu nomu, piemērojot 20 % atlaidi telpu
nomas maksai.
4. Par Bauskas novada pārstāvi, kura pienākums ir nodrošināt no līguma izrietošo pienākumu
izpildi, noteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
projektu vadītāju Lailu Stapkeviču.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: sadarbības līguma projekts uz 6 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Sadarbības līgums Nr. BIZIN – SP – 2016/
Rīgā
2016.gada____________________
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442, kura darbojas
atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumiem Nr.857 „Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras nolikums”, tās direktora Andra Ozola personā (turpmāk Aģentūra), no
vienas puses,
un
Bauskas novada dome, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, domes
priekšsēdētāja Raita Ābelnieka personā, kurš darbojas uz pašvaldības nolikuma pamata (turpmāk
– Sadarbības partneris), no otras puses,
turpmāk abas kopā – Puses, izsakot savu brīvu gribu, noslēdz sadarbības līgumu (turpmāk –
Līgums), paredzot turpmāk minēto:
1. Līguma priekšmets
Līguma priekšmets ir Sadarbības partnera un Aģentūras sadarbība darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Sekmēt MVK izveidi un attīstību,
īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma „Reģionālie biznesa
inkubatori un radošo industriju inkubators” (turpmāk – Pasākums) īstenošanas ietvaros.
2. Inkubators, tā mērķis, veicamās aktivitātes, izveidošanas brīdis un atrašanās
vieta
2.1. Inkubators ir Sadarbības partnera administratīvajā teritorijā izveidota Aģentūras teritoriālā
struktūrvienība (turpmāk - Inkubators) Pasākuma īstenošanai. Inkubatora mērķis ir atbalstīt
jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Sadarbības partnera
administratīvajā teritorijā un tai piegulošajās teritorijās, nodrošinot fiziskas personas un
komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi (telpām),
konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem,
ekspertu konsultācijām, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu komersantu darbības
izmaksām.
2.2. Inkubators Pasākuma ietvaros veic:
2.2.1 aktivitātes, kuru mērķis ir biznesa idejas sākotnējā novērtējuma izstrāde, biznesa prasmju
un iemaņu apguve (turpmāk – Pirms inkubācijas atbalsts);
2.2.2. aktivitātes, kuru mērķis ir uzņēmējdarbības veicināšana (turpmāk – Atbalsts).
2.3. Par Inkubatora izveidošanas brīdi uzskatāms brīdis, kad Aģentūra ir paziņojusi Sadarbības
partnerim par Inkubatora izveidošanu Līgumā noteiktajā kārtībā.
2.4. Inkubatora atrašanās vieta: Katoļu iela 3, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.
3. Inkubatora sasniedzamie rādītāji un kapacitātes noteikšana
3.1.
Puses apliecina, ka Inkubatora darbības gadā (Inkubatora darbības gads tiek
aprēķināts, skaitot no Inkubatora izveidošanas brīža) sekojoši gada rādītāji ir sasniedzami:
3.1.1. Pirms inkubācijas atbalstu saņēmušo fizisko personu skaits – vismaz 15;
3.1.2. Atbalstu saņēmušo komersantu skaits – vismaz 7 (pirmajā Inkubatora darbības
gadā - vismaz 3);
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3.1.3. Nodarbinātības pieaugums komersantos, kas saņēmuši Atbalstu – vismaz 7 pilnas
slodzes darbinieki (pirmajā Inkubatora darbības gadā – vismaz 3 pilnas slodzes
darbinieki);
3.2.
Inkubatora kapacitāti Aģentūra nosaka pamatojoties uz Līguma 3.1.punktā
minētajiem rādītājiem un to izpildes novērtējumu.
3.3.
Ja komersantu organizācija vai augstskola, ja tādas atrodas Sadarbības partnera
teritorijā, nepiekrīt Līguma 3.1.punktā minētajiem kritērijiem, kritērijus nosaka Sadarbības
partnerim, Aģentūrai, komersantu organizācijai un augstskolai vienojoties.
4. Sadarbības partnera saistības
4.1. Sadarbības partnera pienākums ir:
4.1.1. līdz 2023.gada 31.decembrim līdzfinansēt telpas Inkubatora izveidošanai un
darbības nodrošināšanai (turpmāk – Telpas) šādā apmērā:
4.1.1.1.
Sadarbības partnerim piederošo Telpu nomas gadījumā
līdzfinansēt Telpu nomu visā nomas līguma darbības laikā, piemērojot 20%
atlaidi Telpu nomas maksai,
4.1.1.2.
trešajai personai piederošo Telpu nomas gadījumā līdzfinansēt
Telpu nomu 20% apmērā visā nomas līguma darbības laikā;
4.1.2. noslēgt trīspusēju Telpu nomas līgumu par trešajai personai piederošo Telpu
nomu, ja Sadarbības partneris nevar nodrošināt Aģentūrai sev piederošu Telpu nomu;
4.1.3. savu Telpu nomas gadījumā nodrošināt, ka Inkubatorā esošiem komersantiem
iespējams reģistrēt juridisko adresi 2.4. apakšpunktā minētajā adresē;
4.1.4. viena mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas par Inkubatora izveidošanu,
izveidot Inkubatora konsultatīvo komisiju (turpmāk – komisija), kura iesaka Aģentūrai
komersantus to uzņemšanai Inkubatorā un izslēgšanai no Inkubatora, kā arī iesaka
komersantam sasniedzamo mērķi vienam gadam un sniedz novērtējumu par mērķu
izpildi. Komisiju izveido vismaz trīs locekļu sastāvā, kurā ir:
4.1.4.1.
vismaz viens Sadarbības partnera pārstāvis,
4.1.4.2.
vismaz viens augstskolas pārstāvis (ja tāda atrodas Sadarbības
partnera administratīvajā teritorijā),
4.1.4.3.
vismaz viens komersantu organizācijas pārstāvis (ja tāda atrodas
Sadarbības partnera administratīvajā teritorijā);
4.1.5. desmit darba dienu laikā no komisijas izveidošanas brīža iesniegt Aģentūrai
dokumentu par komisijas izveidošanu, tās sastāvu, norādot arī komisijas priekšsēdētāja
kontaktinformāciju – vārdu, uzvārdu, telefona numuru, e-pasta adresi;
4.1.6. nodrošināt Inkubatora vadītājam un/vai Līguma 6.6.punktā minētajam Aģentūras
pārstāvim iespēju piedalīties komisijas sēdēs ar novērotāja tiesībām;
4.1.7. pārliecināties, ka komisijas locekļi neatrodas interešu konflikta situācijā ar
Inkubatora klientu (komersantu, kam tiks sniegts Pirms inkubācijas atbalsts vai Atbalsts),
tas ir, situācijā, kurā komisijas loceklim, pildot komisijas locekļa pienākumus, jāpieņem
lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar komisijas locekļa amatu
saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šī komisijas locekļa, tā radinieku (tas ir,
tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa,
pusmāsa, pusbrālis, laulātais) vai darījumu partneru (tas ir, fiziskā vai juridiskā persona
vai uz līguma pamata izveidota fizisko un juridisko personu apvienība, kas saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir deklarējamās darījumu attiecībās ar komisijas locekli)
personiskās vai mantiskās intereses;
4.1.8. nodrošināt, ka komisijas sēžu protokolus paraksta trīs darba dienu laikā no
komisijas sēdes dienas un to kopijas iesniedz Aģentūrā;
4.1.9. sasaukt komisijas sēdi katra kalendārā gada ceturkšņa pirmā mēneša pirmajā
trešdienā (turpmāk – ceturkšņa sēde). Ja ceturkšņa sēdes paredzētais datums iekrīt
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brīvdienā vai svētku dienā, ceturkšņa sēde rīkojama nākamajā darba dienā. Ja pēc
Inkubatora vadītāja sniegtās informācijas ceturkšņa sēdes komisijas darba kārtībā nav
iekļaujamo jautājumu, komisijas sēdi var nerīkot;
4.1.10. papildus Līguma 4.1.9.apakšpunktā minētajam, sasaukt komisijas sēdi desmit
darba dienu laikā pēc Inkubatora vadītāja elektroniski paustā aicinājuma. Minētajā
gadījumā Sadarbības partnerim ir pienākums piecas darba dienas pirms komisijas sēdes
informēt Inkubatora vadītāju, par komisijas sēdes datumu un norises vietu.
4.2.
Viena mēneša laikā pēc Inkubatora vadītāja elektroniski nosūtītā lūguma
Sadarbības partneris apņemas ievietot savā mājaslapā un vismaz vienā Sadarbības partnera
vai reģionālajā laikrakstā (ja Sadarbības partnera teritorijā tāds tiek izdots) Inkubatora
vadītāja sniegto informāciju par Inkubatoru un tā aktivitātēm.
4.3.
Sadarbības partneris ne retāk kā vienu reizi pusgadā elektroniski iesniedz
Aģentūrai informāciju par Sadarbības partnera administratīvajā teritorijā turpmākajos sešos
mēnešos plānotiem publiskiem pasākumiem (skaitot no nākamā mēneša 1.datuma).
4.4.
Sadarbības partneris, ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās
dienas, iesaka Aģentūrai vismaz trīs personas ar pieredzi uzņēmējdarbībā, kas brīvprātīgi un
bez atlīdzības varētu sniegt mentoringa pakalpojumus Inkubatorā esošajiem pieredzes
pārņēmējiem.
4.5.
Sadarbības partneris nekavējoties informē Aģentūru par jebkādiem apstākļiem,
kas varētu ietekmēt Līgumā paredzēto pienākumu nepilnīgu izpildīšanu, izpildīšanas
aizkavēšanos vai neizpildīšanu, atbilstoši Līgumā paredzētajam.
4.6.
Līguma darbības laikā Sadarbības partneris rakstveidā paziņo Aģentūrai izmaiņas
Sadarbības partnera pamatdatos (kontaktinformācija, juridiskā adrese) un Līguma 6.7.
apakšpunktā minētās personas datos trīs darba dienu laikā pēc to maiņas.
4.7.
Sadarbības partneris glabā visus Līguma ietvaros un darbības laikā sagatavotus
dokumentus, kas ir saistīti ar Pasākuma īstenošanu līdz 2033.gada 31.decembrim.
4.8.
Sadarbības partnerim ir tiesības:
4.8.1. lemt par Līguma 4.1.4.apakšpunktā minēto pārstāvju proporcionālo sadalījumu
komisijas īpatsvarā;
4.8.2. pēc Aģentūras uzaicinājuma, piedalīties Aģentūras rīkotajās sēdēs Inkubatora
sasniegto rādītāju izvērtēšanai;
4.8.3. saņemt no Aģentūras nepieciešamo informāciju par Inkubatora darbības
rezultātiem;
4.8.4. ierosināt Aģentūrai palielināt Inkubatora kapacitāti, ja Līguma 3.1.apakšpunktā
minētie rādītāji būtiski tiek pārsniegti;
4.8.5. veikt Līgumā paredzēto Aģentūras pienākumu kontroli.
5. Aģentūras saistības
5.1.
Aģentūras pienākums ir:
5.1.1. informēt Sadarbības partneri par Inkubatora izveidošanas brīdi;
5.1.2. ne retāk kā vienu reizi pusgadā sniegt informāciju Sadarbības partnerim par
Inkubatora darbības rezultātiem un plānotiem pasākumiem;
5.1.3. savlaicīgi, bet ne vēlāk, kā piecas darba dienas pirms komisijas sēdes, sniegt visu
nepieciešamo informāciju komisijas sēdes organizēšanai;
5.1.4. līdz 2033.gada 31.decembrim paziņot Sadarbības partnerim dokumentu glabāšanas
termiņu, ja tas ir ilgāks par Līguma 4.7.apakšpunktā minēto.
5.2.Aģentūras tiesības ir:
5.2.1. veikt Līgumā paredzēto Sadarbības partnera pienākumu kontroli;
5.2.2. saņemt un apkopot Sadarbības partnera iesniegto informāciju, kā arī pārbaudīt,
vai tā atbilst Līgumā paredzētajai;
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5.2.3. pieprasīt Sadarbības partnerim iesniegt Aģentūrai visus nepieciešamos
dokumentus un informāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi. Nepieciešamības gadījumā –
pieprasīt Sadarbības partnerim veikt dokumentu precizējumus.
5.3.Aģentūra nekavējoties informē Sadarbības partneri par jebkādiem apstākļiem, kas varētu
ietekmēt Līgumā paredzēto pienākumu nepilnīgu izpildīšanu, izpildīšanas aizkavēšanos vai
neizpildīšanu, atbilstoši Līgumā paredzētajam.
5.4.Līguma darbības laikā Aģentūra rakstveidā paziņo Sadarbības partnerim par izmaiņām
Aģentūras pamatdatos (kontaktinformācija, juridiskā adrese) un Līguma 6.6.apakšpunktā
minētās personas datos trīs darba dienu laikā pēc to maiņas.
6. Informācijas apmaiņa un Pušu pārstāvji
6.1.
Jebkura Pusēm saistošās informācijas apmaiņa sakarā ar Līgumu ir veicama
rakstiski pa pastu vai elektroniski (parakstīta ar drošu elektronisku parakstu) uz Līgumā
norādītajām adresēm, vai saskaņā ar Līguma 6.4.apakšpunktu.
6.2.
Nosūtot korespondenci, Puses ņem vērā norādi par sūtījumu saņemšanu
juridiskajā vai faktiskajā adresē. Puses nosūtītā korespondence uzskatāma par paziņotu otrai
Pusei septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Elektroniskā saziņā saņemts dokuments tiek
uzskatīts par saņemtu nākamajā dienā no tā nosūtīšanas brīža.
6.3.
Steidzamos gadījumos informāciju var nodot telefoniski vai pa faksu, ar
noteikumu, ka ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā attiecīgais dokuments tiek nosūtīts Līguma
6.1.apakšpunktā noteiktajā kārtībā. Informācija, kas nav nosūtīta rakstveidā, nav saistoša
otrai Pusei.
6.4.
Paziņojumi, kas nosūtīti no Līguma 6.6. un 6.7.apakšpunktā minētajām
elektroniskajām adresēm ir saistoši Pusēm bez paraksta.
6.5.
Līgumā un sarakstē noteiktie termiņi, kas aprēķināmi gados, mēnešos vai dienās,
sākas nākamajā dienā pēc datuma vai pēc notikuma, kurš nosaka tā sākumu. Termiņa
sākuma datums ir nosakāms, pamatojoties uz informāciju, kas nodota uz Līgumā norādīto
pušu adresēm.
6.6.
Aģentūras pārstāvis ir Biznesa inkubatoru nodaļas vadītāja Laura Očagova, epasta adrese laura.ocagova@liaa.gov.lv, kura pienākums ir nodrošināt no Līguma izrietošo
pienākumu izpildi, tai skaitā, bet ne tikai, sniegt un saņemt Aģentūrai saistošus paziņojumus,
iesniegt ar Līguma izpildi saistītos dokumentus.
6.7.
Sadarbības partnera pārstāvis ir Laila Stapkeviča, e-pasta adrese
laila.stapkevica@bauska.lv, kura pienākums ir nodrošināt no Līguma izrietošo pienākumu
izpildi, tai skaitā, bet ne tikai sniegt un saņemt Sadarbības partnerim saistošus paziņojumus,
iesniegt ar Līguma izpildi saistītos dokumentus.
7. Prasības Pusēm iesniedzamo dokumentu noformējumam
7.1.Ja dokumentus iesniedz elektroniska dokumenta formā, tad tos iesniedz:
7.1.1. izstrādātus un noformētus atbilstoši elektronisko dokumentu izstrādi un
noformējumu regulējošo normatīvo aktu prasībām;
7.1.2. izstrādātus DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;
7.1.3. parakstītus ar paraksta tiesīgās personas vai tās pilnvarotās personas drošu
elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu
noformēšanu, pievienojot pilnvarojumu apliecinošu dokumentu.
7.2.Ja dokumentus iesniedz papīra formātā, tad tos iesniedz:
7.2.1. izstrādātus un noformētus atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas prasības, tai skaitā, caurauklotu (bet ne ar kniedētāja
skavām), ar secīgi sanumurētām lapām, aizmugurē uz pēdējās lapas diegu galiem jābūt
pielīmētiem, uz uzlīmes jānorāda dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaits,
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apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, dokumentu iesniedzēja nosaukums,
dokumentu sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta
izstrādāšanas vieta un dokumentu iesniedzēja amatpersonas paraksts;
7.2.2. parakstītus ar paraksta tiesīgās personas vai tās pilnvarotās personas parakstu,
pievienojot pilnvarojumu apliecinošu dokumentu.
8. Līguma darbības termiņš un Līguma izbeigšana
8.1.Līgums stājās spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz 2023.gada 31.decembrim.
8.2.Aģentūrai ir tiesības izbeigt Līgumu, trīsdesmit dienas iepriekš brīdinot Sadarbības
partneri par Līguma izbeigšanu.
8.3.Aģentūrai ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu, ja starp Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru (turpmāk – CFLA) un Aģentūru kā finansējuma saņēmēju savstarpēji netiek
noslēgta vienošanās par Pasākuma īstenošanas nosacījumiem un kārtību, vai arī, ja šī
vienošanās tiek izbeigta pirms 2023.gada 31.decembra.
9. Pušu atbildība
9.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju
neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc
Līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas
varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas,
epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, kas kavē vai pārtrauc Līguma saistību pilnīgu
izpildi. Puses apņemas veikt nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu
kaitējumus, kas var izrietēt no nepārvaramas varas apstākļiem.
9.2.Puse, kurai iestājas Līguma 9.1.apakšpunktā noteikto pienākumu veikšanai neiespējamie
apstākļi, par šādu apstākļu iestāšanos piecu darba dienu laikā rakstveidā paziņo otrai Pusei.
Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskatiem, ir iespējama un paredzama Līgumā
noteikto saistību izpilde, un pēc otras Puses pieprasījuma šādam paziņojumam ir jāpievieno
izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto apkārtējo apstākļu
darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Šādā gadījumā Līgumā paredzēto Pušu
pienākumu veikšanas termiņš tiek atlikts samērīgi ar šādu apstākļu darbības ilgumu, bet ne
ilgāk kā līdz 2023.gada 31.decembrim.
10. Piemērojamās tiesības un strīdu izšķiršana
10.1.
Nosacījumi, kas tieši nav atrunāti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
10.2.
Ja viens vai vairāki Līguma nosacījumi jebkādā veidā kļūs par spēkā neesošiem,
pretlikumīgiem (pretēji normatīvo aktu nosacījumiem), tas nekādā veidā neierobežos un
neietekmēs pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību, likumību vai izpildi. Šādā gadījumā
Puses apņemas veikt visu iespējamo spēku zaudējušo saistību pārskatīšanu saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.3.
Ja starp Pusēm rodas strīdi, kas izriet un ir saistīti ar Līguma izpildi, tie tiek
risināti pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta trīsdesmit dienu laikā no pārrunu
uzsākšanas dienas, strīdi tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto
kārtību.
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11. Citi noteikumi
11.1.
Visi Līguma papildinājumi, labojumi un grozījumi iegūst juridisku spēku, ja tie ir
sastādīti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu no
to parakstīšanas brīža.
11.2.
Līguma 4.6. un 5.4.apakšpunktā minētie Pušu paziņojumi kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu no to saņemšanas brīža.
11.3.
Parakstot Līgumu, Sadarbības partneris apliecina, ka Inkubatora mērķis un
Līguma 3.1.punktā minētie rādītāji atbilst Sadarbības partnera attīstības plānošanas
dokumentiem, kā arī Telpas atrodas pilsētas centrā vai arī pilsētas daļā, kur koncentrēta
uzņēmējdarbība vai Telpas atrodas augstskolas tuvumā un tās nekonkurē ar citām līdzīgam
mērķim pašvaldībā pieejamām telpām.
11.4.
Līgums sastādīts uz sešām lapām trīs eksemplāros latviešu valodā. Viens
eksemplārs – Aģentūrai, viens eksemplārs – Sadarbības partnerim, viens eksemplārs –
iesniegšanai CFLA.
Sadarbības partnera rekvizīti
Bauskas novada pašvaldība
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Reģ.Nr. 90009116223
Tālr.: 63922238
Fakss: 63924522
E-pasts: dome@bauska.lv

Aģentūras rekvizīti
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Reģ. Nr. 90001739473
Tālr.: +371 67039400
Fakss: +371 67039401
E-pasts: liaa@liaa.gov.lv

Sadarbības partnera vārdā:

Aģentūras vārdā:

Bauskas novada domes priekšsēdētājs

Direktors

_______________________________
Raitis Ābelnieks

___________________________
Andris Ozols

2016.gada ____. _________________

2016.gada ____. _________________
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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 30.jūnijā

prot.Nr.14, 33.p.

Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Bauskas novada domes 2016.gada
11.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Bauskas novada pašvaldības
2016.gada budžetu”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41.pantu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
apstiprināt Bauskas novada domes saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi Bauskas novada domes
2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada
budžetu”” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Bauskas novada domes 30.06.2016. saistošie noteikumi Nr.10 ar pielikumiem uz 54
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 30.jūnijā

Nr.10
protokols Nr.14, 33.p.

Grozījumi Bauskas novada domes 2016.gada 11.februāra saistošajos
noteikumos Nr.3„Par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetu”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 46.pantu
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par
Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetu” šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam ieņēmumos 23 793 341 euro
apmērā, tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi 23 784 156 euro apmērā, speciālā budžeta ziedojumi un dāvinājumi ieņēmumi 9 185 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5. pielikumu.”
2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam izdevumos 26 837 750 euro
apmērā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi 26 822 661 euro apmērā, speciālā budžeta –
ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 15 089 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5.
pielikumu.”
3. Aizstāt 11.punktā skaitli un vārdu „...2016.gada 25.februārim” ar skaitli un vārdu
„...2016.gada 7.jūlijam”.
Pielikumā:
1. Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budžets 2016.gadam uz 1 lp.
2. Bauskas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi uz 1 lp.
3. Bauskas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa
programmām uz 28 lp.
4. Bauskas novada pašvaldības 2016.gada speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi (ziedojumi un
dāvinājumi) uz 1 lp.
5. Bauskas novada pašvaldības 2016.gada ziedojumu un dāvinājumu atšifrējums pa programmām
uz 3 lp.
6. Paskaidrojuma raksts par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta grozījumiem
(30.06.2016.) (ar grozījumiem 1., 2.un 4.pielikumā) uz 20 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

1.pielikums
Bauskas novada domes 30.06.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.10

Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budžets 2016.gadam
euro
2016.gada budžets

Nosaukums

1.
1.1.

KOPĒJIE IEŅĒMUMI
Pamatbudžeta ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Transfertu ieņēmumi
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un
budžeta nefinasēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti

1.2.

2.
2.1.

3.

4.

23 371 498

421 843

23 793 341

23 371 498

412 658

23 784 156

14 451 833
134 215
1 227 792
7 557 658

89 627
30 825
624
291 582

14 451 833
223 842
1 258 617
624
7 849 240

7 213 785
343 873

2 950
288 489
143

2 950
7 502 274
344 016

Speciālā budžeta ieņēmumi

-

9 185

9 185

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem

-

9 185

9 185

25 339 157

1 498 593

26 837 750

25 333 253

1 489 408

26 822 661

20 976 536
4 356 717

741 885
747 523

21 718 421
5 104 240

Speciālā budžeta izdevumi

5 904

9 185

15 089

Uzturēšanas izdevumi
Kapitālie izdevumi

1 477
4 427

9 185

10 662
4 427

KOPĒJIE IZDEVUMI
Pamatbudžeta izdevumi
Uzturēšanas izdevumi
Kapitālie izdevumi

2.2.

grozījumi

2016.gada budžets ar
30.06.2016.
grozījumiem

FINANSIĀLĀ BILANCE

-

1 967 659 -

1 076 750 -

3 044 409

Pamatbudžets
Speciālais budžets

-

1 961 755 5 904

1 076 750 -

3 038 505
5 904

FINANSĒŠANA
Pamatbudžets
Speciālais budžets
Domes priekšsēdētājs

1 967 659

1 076 750

3 044 409

1 961 755
5 904

1 076 750

3 038 505
5 904
R.Ābelnieks

2.pielikums
Bauskas novada domes 30.06.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.10

Bauskas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta
ieņēmumi un izdevumi

2016.gada
pamatbudžets

Nosaukums

euro
2016.gada
pamatbudžets ar
30.06.2016.
grozījumiem

grozījumi

Ieņēmumi-kopā

23 371 498

Nodokļu ieņēmumi

14 451 833

-

14 451 833

12 115 493
2 155 000

-

12 115 493
2 155 000

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem

412 658

23 784 156

1 700 000
317 500
137 500

1 700 000
317 500
137 500

Azartspēļu nodoklis
Dabas resursu nodoklis

46 340
135 000

46 340
135 000

Nenodokļu ieņēmumi

134 215

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Pašvaldības nodevas un kancelejas nodevas
Naudas sodi
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomāšanas, pārdošanas

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Transfertu ieņēmumi
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta
iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti

89 627

223 842

696
88 931

3 500
13 165
6 800
1 446
198 931

7 557 658

30 825
624
291 582

1 258 617
624
7 849 240

7 213 785
343 873

2 950
288 489
143

2 950
7 502 274
344 016

25 333 253

1 489 408

26 822 661

3 500
13 165
6 800
750
110 000

1 227 792

nefinasēto

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām-kopā
Vispārējie valdības dienesti

1 849 096 -

29 089

1 820 007

72 294

72 294

152 661
3 423 349
225 597
3 702 845
2 408 250
11 208 273
2 363 182

752 837
69 063
240 076
63 675
389 292
3 554

152 661
4 176 186
294 660
3 942 921
2 471 925
11 597 565
2 366 736

25 333 253

1 489 408

26 822 661

20 976 536

741 885

21 718 421

19 848 372
19 946
693 926
414 292

733 602
7 511
772

20 581 974
19 946
701 437
415 064

Kapitālie izdevumi

4 356 717

747 523

5 104 240

Finansēšana

1 961 755

1 076 750

3 038 505

t.sk.pašvaldības budžeta parāda darījumi

Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām-kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Transferti

Budžeta līdzekļu izmaiņas

2 816 927

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās

Aizņēmumi (neto)
Aizņēmumu saņemšana
Aizņēmumu atmaksa

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā

Domes priekšsēdētājs

-

2 816 927

3 606 647
789 720

3 606 647
789 720

-

705 172

1 132 984

427 812

1 132 984

-

966 206
1 671 378

-

2 099 190
1 671 378

56 234 -

206 234

-

150 000 -

R.Ābelnieks

5.pielikums
Bauskas novada domes 30.06.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr. 10

Bauskas novada pašvaldības 2016.gada ziedojumu un dāvinājumu
atšifrējums pa programmām
Funkciju
klasifikāc
ijas kods

Nosaukums

Resursi izdevumu segšanai
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām
personām
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām
personām

2016.gada
speciālais budžets

euro
2016.gada
speciālais budžets
ar 30.06.2016.
grozījumiem

grozījumi

-

9 185

9 185

-

8 510

8 510

-

675

675

Izdevumi - kopā

5 904

9 185

15 089

Uzturēšanas izdevumi

1 477

9 185

10 662

459
1 018

2 400
6 785

1 018

6 785

Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

2 859

7 803
7 803

Kapitālie izdevumi

4 427

-

4 427

Finansēšana

5 904

-

5 904

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

5 904

-

5 904

Resursi izdevumu segšanai

7 700

7 700

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām
personām

7 700

7 700

Bauskas novada administrācija

Izdevumi - kopā

3 617

Uzturēšanas izdevumi

7700

Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 700
6 000

Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

7 700

6 000

3 617

11 317

7 700
1 700
6 000
6 000

Finansēšana

3 617

3 617
3 617

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 617

3 617

08.290 Ziedojumi kultūras pasākumiem

1 700

Resursi izdevumu segšanai

1 700

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām
personām

1 700

1 700
-

1 700

5 317

1 700

1 700

1 700

1 700

Izdevumi - kopā

3 617

Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Kapitālie izdevumi

3 617

3 617

Finansēšana

3 617

3 617

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 617

3 617

09.210 Ziedojumi izglītības pasākumiem

1

Resursi izdevumu segšanai

6 000

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām
personām

6 000

Izdevumi - kopā

6 000

Uzturēšanas izdevumi

6 000
6 -000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Resursi izdevumu segšanai
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām
personām

500

500

500

500

Izdevumi - kopā

500

500

Uzturēšanas izdevumi

500

500

500

500

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

08.100 Dāviņu pagasta pārvalde

Kārtējie izdevumi

Izglītība
Resursi izdevumu segšanai

-

985

985

-

310

310

-

675

675

Izdevumi - kopā

2 287

985

3 272

Uzturēšanas izdevumi

1 477

985

2 462

459
1 018

200
785

659
1 803

Sociālie pabalsti

1 018

785

1 803

Kapitālie izdevumi

810

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām
personām
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām
personām

Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

810

Finansēšana

2 287

-

2 287

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

2 287

-

2 287

985

985

09.210 Bauskas valsts ģimnāzija
Resursi izdevumu segšanai
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām
personām
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām
personām

310

310

675

675

Izdevumi - kopā

1 018

985

2 003

Uzturēšanas izdevumi

1 018

985

2 003

1 018

200
785

200
1 803

1 018

785

1 803

Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Finansēšana

1 018

1 018

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 018

1 018

Izdevumi - kopā

87

87

Uzturēšanas izdevumi

87

87

09.210 Mežotnes pamatskola

Kārtējie izdevumi

87

2

87

Finansēšana

87

87

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

87

87

09.210 Uzvaras vidusskola
Izdevumi - kopā

810

810

Kapitālie izdevumi

810

810

Finansēšana

810

810

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

810

810

Izdevumi - kopā

372

372

Uzturēšanas izdevumi

372

372

372

372

372
372

372
372

09.210 Codes pamatskola

Kārtējie izdevumi

Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Paskaidrojuma raksts
par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta grozījumiem
(30.06.2016.)
Grozījumi Bauskas novada domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3
„Par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetu” veikti:
Pamatbudžeta ieņēmumos palielinājums 412 658 EUR, tajā skaitā:
1. palielinājums nenodokļu ieņēmumos 89 627 EUR;
2. palielinājums maksas pakalpojumos un citos pašu ieņēmumos 30 825 EUR;
3. palielinājums ieņēmumos no ārvalstu finanšu palīdzības 624 EUR;
4. palielinājums transfertu ieņēmumos 291 582 EUR, tajā skaitā 229 184 EUR valsts
budžeta līdzfinansējums tranzīta ielas - Elejas ielas atjaunošanai; 3 108 EUR valsts budžeta
līdzfinansējums skolēnu nodarbinātības projektam; 6 000 EUR valsts budžeta līdzfinansējums
projektam „ Zivju resursu pavairošana Mūsas un Mēmeles upē”; 43 500 EUR Valsts
Kultūrkapitāla fonda finansējums vitrīnu izgatavošanai Bauskas pils 15.-18.gs. krāšņu keramikas
kolekcijas ekspozīcijai; 3 000 EUR Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam „Bauskas
Mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”; 2 500 EUR Zemgales plānošanas reģiona
finansējums koncertcikla “dzimuši Bauskai” organizēšanai u.c..
Pamatbudžeta konsolidēto izdevumu palielinājums 1 489 408 EUR, tajā skaitā
pamatbudžeta izmaiņas programmās:
Bauskas novada administrācijai izdevumu palielinājums 1 184 518 EUR:
-programmai „Rezerves fonds” izdevumu samazinājums 29 028 EUR par finansējuma
piešķīrumu: SIA “Bauskas ūdens” pamatkapitāla palielināšanai 6 234 EUR (pamats: 28.04.2016.
domes lēmums „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA “Bauskas ūdens” pamatkapitāla
palielināšanai”); iestādei “Mežotnes pagasta pārvalde” 13 227 EUR (pamats: 26.05.2016. domes
lēmums “Par finansējumu artēziskā urbuma izveidei Bauskas novada Mežotnes pagasta Cepļa
ciemā”); projekta “Zivju resursu pavairošana Mūsas un Mēmeles upē” īstenošanai 1 567 EUR
(pamats: 25.02.2016 domes lēmums “Par projekta “Zivju resursu pavairošana Mūsas un
Mēmeles upē” iesniegšanu” (grozījumi 28.04.2016)); NVO iniciatīvu atbalstam 8 000 EUR
(pamats 30.06.2016. domes lēmums “Par finansējuma palielinājumu budžeta programmā
“Līdzfinansējums NVO ES fondu un citu projektu īstenošanai””);
-programmai “Bauskas novada administrācija” veikta izdevumu 3 996 EUR pārstrukturēšana no
uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem zīmola attīstības stratēģijas pētnieciskās daļas izstrādei;
-programmai „Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana” izdevumu palielinājums par 1 330 744
EUR, tajā skaitā, gājēju tilta pār Mūsu būvniecībai 814 531 EUR (aizņēmums 610 898 EUR,
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 203 633 EUR) (pamats: 31.03.2016. domes lēmums “Par
apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta programmām”));
Elejas ielas Bauskā seguma atjaunošanai 327 405 EUR (valsts budžeta finansējums 229 184
EUR, dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 98 221 EUR (pamats: 30.06.2016. domes lēmums
“Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 25.februāra lēmumā „Par līdzfinansējuma
nodrošināšanu projekta „Elejas ielas, Bauskā seguma atjaunošana” īstenošana”); Miera ielas un
1

Mūsas ielas seguma pārbūvei 188 808 EUR (aizņēmums 141 606 EUR, dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem 47 202 EUR) (pamats: 30.06.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali starp
iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta programmām Miera ielas un Mūsas ielas
seguma pārbūvei”);
-programmai „Notekūdeņu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 69 063 EUR Īslīces
pagasta Bērzu ciema ūdenssistēmas un kanalizācijas infrastruktūras sakārtošanai (pamats:
28.04.2016. “Par apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta
programmām” un 30.06.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas
novada administrācija” budžeta programmām ūdenssistēmas un kanalizācijas infrastruktūras
sakārtošanai Bērzu ciemā”);
-programmai “Līdzfinansējums NVO ES fondu un citu projektu īstenošanai” izdevumu
palielinājums 8 000 EUR NVO iniciatīvu atbalstam no rezerves fonda (pamats 30.06.2016.
domes lēmums “Par finansējuma palielinājumu budžeta programmā “Līdzfinansējums NVO ES
fondu un citu projektu īstenošanai””);
-programmai „Pašvaldības finansējums investīciju projektu īstenošanai” izdevumu samazinājums
par 617 220 EUR, tajā skaitā finansējuma pārdale uz iestādes “Bauskas novada administrācija”
budžeta programmām “Saimnieciskā nodaļa” 82 468 EUR, “Ceļu un ielu infrastruktūras
uzturēšana” 250 835 EUR, “Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana” 20 116 EUR,
“Notekūdeņu apsaimniekošana” 69 063 EUR (pamats: 31.03.2016. domes lēmums “Par
sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma “Redzupes”, Codes
pagastā atsavināšanu”; 31.03.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali starp iestādes
“Bauskas novada administrācija” budžeta programmām”; 28.04.2016. “Par apropriācijas pārdali
starp iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta programmām”; 30.06.2016. domes
lēmums “Par apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta
programmām”; 30.06.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas
novada administrācija” budžeta programmām ūdenssistēmas un kanalizācijas infrastruktūras
sakārtošanai Bērzu ciemā”; 30.06.2016. domes lēmums “Par atlīdzības noteikšanu par
sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu Mazā Salātu iela 2, Bauskā”;
30.06.2016. domes lēmums “Par atlīdzības noteikšanu par sabiedrības vajadzībām atsavināmo
nekustamo īpašumu Mazā Salātu iela 2, Bauskā”); iestādei “Bauskas Centrālā bibliotēka” 2 999
EUR 3D printera iegādei (pamats: 31.03.2016. domes lēmums “Par papildu finansējuma
piešķiršanu Bauskas Centrālajai bibliotēkai”) un 2 094 EUR plauktu iegādei (pamats:
28.04.2016. domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Centrālajai
bibliotēkai”; 26.05.2016. domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas
Centrālajai bibliotēkai”); iestādei “Mežotnes pagasta pārvalde” 2 190 EUR ūdensvada
projektēšanai (pamats: 31.03.2016. domes lēmums “Par finansējumu ūdensvada projektēšanai
Bauskas novada Mežotnes pagasta Cepļa ciemā”), 14 434 EUR ielu apgaismojuma
remontdarbiem (pamats: 28.04.2016.domes lēmums “Par finansējumu ielu apgaismojuma
remontdarbiem Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciemā”), 12 189 EUR siltumtrases
remontam Mežotnes pagasta Garozas ciemā (pamats: 30.06.2016. “Par finansējumu siltumtrases
remontam Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciemā”), 4 214 EUR lietusūdens
kanalizācijas un drenāžas ierīkošanai daudzfunkcionālā centra “Strēlnieki” ēkai (pamats:
30.06.2016. domes lēmums “Par finansējumu lietusūdens kanalizācijas un drenāžas ierīkošanai
daudzfunkcionālā centra “Strēlnieki” ēkai Bauskas novada Mežotnes pagasta Strēlnieku ciemā”);
iestādei “Gailīšu pagasta pārvalde” 16 475 EUR jumta renovācijai (pamats: 28.04.2016. domes
lēmums “Par finansējumu ēkas Kamardes ielā 5, Gailīšu pagastā jumta renovācijai”); iestādei
“Ceraukstes pagasta pārvalde” 8 356 EUR remontdarbu veikšanai (pamats: 28.04.2016. domes
lēmums “Par finansējumu zāles un skatuves grīdas apdares atjaunošanai Ceraukstes pagasta
“Tautas namā”; 28.04.2016. domes lēmums “Par finansējumu uzgaidāmās telpas remontam
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Ceraukstes pagasta “Tautas namā””); iestādei “Dāviņu pagasta pārvalde” 4 624 EUR
remontdarbu veikšanai (pamats: 28.04.2016. domes lēmums “Par finansējumu Dāviņu pagasta
pārvaldes ēkas kāpņu telpas remontam”) un 3 956 EUR būvprojekta izstrādei (pamats:
28.04.2016. domes lēmums “Par finansējumu būvprojekta izstrādei Dāviņu pagasta Lambārtes
ciema ūdensvadam”); iestādei “Bauskas novada Sociālais dienests” 2 064 EUR remontdarbu
veikšanai (pamats: 26.05.2016. domes lēmums “Par finansējumu Bauskas novada Sociālā
dienesta ēkas Rūpniecības ielā 7, Bauskā telpu remontam”); iestādei “Īslīces pagasta pārvalde” 7
261 EUR remontdarbu veikšanai (pamats: 26.05.2016. domes lēmums “Par finansējumu Bauskas
novada Īslīces pagasta Rītausmas ciema doktorāta telpu remontam”) un 29 034 EUR (pamats:
30.06.2016. domes lēmums “Par finansējumu ēkas Kapkalna ielā 2, Īslīces pagastā fasādes
atjaunošanai”); iestādei “Brunavas pagasta pārvalde” 12 087 EUR remontdarbu veikšanai
(pamats: 26.05.2016. domes lēmums “Par finansējumu Grenctāles kultūras nama jumta
remontam”); iestādei “Bauskas Kultūras centrs” 11 732 EUR remontdarbu veikšanai (pamats:
30.06.2016. domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Kultūras centram”);
iestādei “Vecsaules pagasta pārvalde” 11 029 EUR daudzfunkcionālā centra “Lilijas”
vienkāršotai renovācijai (pamats: 30.06.2016. “Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas
novada pašvaldībai iestādei “Vecsaules pagasta pārvalde”); SIA “Bauskas ūdens” 50 000
pamatkapitāla palielināšanai (pamats: 30.06.2016. “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA
“Bauskas ūdens” pamatkapitāla palielināšanai”);
-programmai „Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana” izdevumu palielinājums par
22 179 EUR, tajā skaitā, radioiekārtu elektromagnētiskās saderības nodrošināšanai 2 063 EUR
no papildu maksas pakalpojumiem un 20 116 EUR datortehnikas un programmatūras iegādei
(pamats: 31.03.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas novada
administrācija” budžeta programmām”);
-programmai „Ielu apgaismošana” izdevumu palielinājums 3 840 EUR ceļu satiksmes
negadījumu seku novēršanai no apdrošināšanas sabiedrību izmaksātām atlīdzībām;
-programmai „Saimnieciskā nodaļa” izdevumu palielinājums 96 138 EUR, tajā skaitā,
nekustamā īpašuma “Redzupes” 2,95 ha iegādei 20 700 EUR (pamats: 31.03.2016. domes
lēmums “Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma
“Redzupes”, Codes pagastā atsavināšanu”); ūdensvada maģistrālo sadales aku remontam 16 384
EUR (pamats: 28.04.2016. “Par apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas novada
administrācija” budžeta programmām”); administratīvās ēkas Katoļu ielā 3A, Bauskā pamatu
pārbūvei 25 396 EUR (pamats: 26.05.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali starp
iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta programmām”); pievienotās vērtības nodokļa
maksājumiem valsts budžetā 6 069 EUR un 19 EUR nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem
Rundāles novada pašvaldībai no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem; skolēnu
nodarbinātības nodrošināšanai 7 582 EUR (valsts budžeta finansējums 3 108 EUR un
pašvaldības līdzfinansējums 4 474 EUR (pamats: 30.06.2016. domes lēmums „Par dalību NVA
aktīvā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs””); rotaļu un sporta
laukuma izbūvei Bauskas vecpilsētā 9 988 EUR (pamats: 30.06.2016. domes lēmums “Par
apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta programmām”); NĪ
Mazā Salātu ielā 2, Bauskā iegādei (pamats: 30.06.2016. “Par atlīdzības noteikšanu par
sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu Mazā Salātu iela 2, Bauskā”);
-programmai „Projekta “Zivju resursu pavairošana Mūsas un Mēmeles upē” īstenošanai 9 134
EUR (valsts budžeta finansējums 6 000 EUR, biedrības “Bauskas mednieku un makšķernieku
biedrība” finansējums 1 567 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 1 567 EUR no rezerves fonda
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(pamats: 25.02.2016 domes lēmums “Par projekta “Zivju resursu pavairošana Mūsas un
Mēmeles upē” iesniegšanu” (grozījumi 28.04.2016));
-programmai “Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un materiāli
tehniskās bāzes modernizācija” izdevumu palielinājums 291 668 EUR no aizņēmuma līdzekļiem.
Brunavas pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 13 039 EUR:
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 12 737 EUR, tajā skaitā
12 087 EUR remontdarbu veikšanai (pamats: 26.05.2016. domes lēmums “Par finansējumu
Grenctāles kultūras nama jumta remontam”) un 650 EUR nekustamā īpašuma kadastrālai
uzmērīšanai un mazvērtīgā inventāra iegādei no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem;
-programmai „Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par 302 EUR komunālo
pakalpojumu parādu piedziņas izdevumiem un mazvērtīgā inventāra iegādei no papildu maksas
pakalpojumu ieņēmumiem.
Ceraukstes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 8 476 EUR:
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 8 456, tajā skaitā 8 356
EUR remontdarbu veikšanai (pamats: 28.04.2016. domes lēmums “Par finansējumu zāles un
skatuves grīdas apdares atjaunošanai Ceraukstes pagasta “Tautas namā”; 28.04.2016. domes
lēmums “Par finansējumu uzgaidāmās telpas remontam Ceraukstes pagasta “Tautas namā””) un
100 EUR kurināmā izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem;
-programmai „Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par 20 EUR uzturēšanas
izdevumiem no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem.
Codes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 700 EUR:
-programmai „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums par 700 EUR transporta
pakalpojumiem teātra kopas braucienam uz Igauniju no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem
(Bauskas novada pašvaldības apbalvojums - Goda raksts).
Dāviņu pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 8 580 EUR:
-programmai „Dāviņu pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu samazinājums par 133 EUR
atbilstoši ieņēmumu samazinājumam;
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 4 624 EUR remontdarbu
veikšanai (pamats: 28.04.2016. domes lēmums “Par finansējumu Dāviņu pagasta pārvaldes ēkas
kāpņu telpas remontam”);
-programmai „Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par 4 089 EUR, tajā skaitā 3 956
EUR būvprojekta izstrādei (pamats: 28.04.2016. domes lēmums “Par finansējumu būvprojekta
izstrādei Dāviņu pagasta Lambārtes ciema ūdensvadam”) un 133 EUR atlīdzībai no papildu
maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Gailīšu pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 16 675 EUR:
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-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” veikta izdevumu 760 EUR pārstrukturēšana no
uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem apstādījumu ierīkošanai un šūpoļu nomaiņai bērnu
laukumā;
-programmai „Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par 16 475 EUR jumta
renovācijai (pamats: 28.04.2016. domes lēmums “Par finansējumu ēkas Kamardes ielā 5, Gailīšu
pagastā jumta renovācijai”), kā arī veikta izdevumu 431 EUR pārstrukturēšana no uzturēšanas uz
kapitālajiem izdevumiem zāles pļāvēja iegādei;
-programmai „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums par 200 EUR uzturēšanas
izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Īslīces pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 36 595 EUR:
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 36 112 EUR, tajā skaitā 7
261 EUR remontdarbu veikšanai (pamats: 26.05.2016. domes lēmums “Par finansējumu Bauskas
novada Īslīces pagasta Rītausmas ciema doktorāta telpu remontam”), 29 034 EUR ēkas fasādes
atjaunošanai (pamats: 30.06.2016. domes lēmums “Par finansējumu ēkas Kapkalna ielā 2, Īslīces
pagastā fasādes atjaunošanai”) un samazinājums par 183 EUR, pārkārtojot budžeta līdzekļus uz
programmu „Skolēnu pārvadājumi”;
-programmai „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums par 300 EUR amatierkopas “Dadži”
izdevumiem no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem (Bauskas novada pašvaldības apbalvojums
- Atzinības raksts);
-programmai „Skolēnu pārvadājumi” izdevumu palielinājums par 183 EUR transporta izdevumu
kompensācijai skolēniem, pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas „Īpašumu
apsaimniekošana”.
Mežotnes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 46 254 EUR:
-programmai „Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par 31 820 EUR, tajā skaitā
2 190 EUR ūdensvada projektēšanai (pamats: 31.03.2016. domes lēmums “Par finansējumu
ūdensvada projektēšanai Bauskas novada Mežotnes pagasta Cepļa ciemā”), 13 227 EUR
artēziskā urbuma izveidei (pamats: 26.05.2016. domes lēmums “Par finansējumu artēziskā
urbuma izveidei Bauskas novada Mežotnes pagasta Cepļa ciemā”), 12 189 EUR siltumtrases
remontam Mežotnes pagasta Garozas ciemā (pamats: 30.06.2016. “Par finansējumu siltumtrases
remontam Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciemā”) un 4 214 EUR lietusūdens
kanalizācijas un drenāžas ierīkošanai daudzfunkcionālā centra “Strēlnieki” ēkai (pamats:
30.06.2016. domes lēmums “Par finansējumu lietusūdens kanalizācijas un drenāžas ierīkošanai
daudzfunkcionālā centra “Strēlnieki” ēkai Bauskas novada Mežotnes pagasta Strēlnieku ciemā”);
-programmai „Ielu apgaismošana” izdevumu palielinājums par 14 434 EUR ielu apgaismojuma
remontdarbiem (pamats: 28.04.2016.domes lēmums “Par finansējumu ielu apgaismojuma
remontdarbiem Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciemā”).
Vecsaules pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 11 301 EUR:
-programmai „Vecsaules pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu palielinājums par 72 EUR
uzturēšanas izdevumiem no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem;
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-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 11 029 EUR
daudzfunkcionālā centra “Lilijas” vienkāršotai renovācijai (pamats: 30.06.2016. “Par papildu
finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldībai iestādei “Vecsaules pagasta pārvalde”);
-programmai „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums par 200 EUR uzturēšanas
izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Iestādei „Bauskas Valsts ģimnāzija” izdevumu palielinājums par 3 600 EUR
konferences “Mācību resursi skolēnu matemātikas kompetenču attīstībā” organizēšanai no
ieņēmumiem par dalību konferencē.
Iestādei „Bauskas pilsētas pamatskola” izdevumu palielinājums par 693 EUR
siltumtrases cirkulācijas sūkņa nomaiņai no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Iestādei „Uzvaras vidusskola” izdevumu samazinājums par 1 359 EUR atbilstoši
maksas pakalpojumu ieņēmumu samazinājumam.
Iestādei „Īslīces vidusskola” izdevumu palielinājums par 141 EUR uzturēšanas
izdevumiem no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem.
Iestādei „Griķu pamatskola” izdevumu palielinājums par 34 EUR uzturēšanas
izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Iestādei „Mežotnes pamatskola” veikta izdevumu pārstrukturēšana 909 EUR no
kapitālajiem uz uzturēšanas izdevumiem mācību kabinetu apgaismojuma nomaiņai.
Iestādei „Mežotnes internātvidusskola” izdevumu samazinājums par 1 604 EUR
atbilstoši maksas pakalpojumu ieņēmumu samazinājumam, kā arī sakarā ar iestādes likvidēšanu
veikta izdevumu pārstrukturēšana, pārdalot piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju 3 976 EUR no
pedagogu atlīdzības uz uzturēšanas izdevumiem.
Iestādei „Bauskas Mūzikas skola” izdevumu palielinājums par 94 312 EUR, tajā skaitā
88 812 EUR Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukcijas 1.kārtai no aizņēmuma līdzekļiem; 3 000
EUR projekta “Bauskas Mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” īstenošanai no
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējuma; 2 500 EUR koncertcikla “Dzimuši Bauskai”
organizēšanai no Zemgales plānošanas reģiona finansējuma.
Iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu palielinājums par 1 624 EUR
interešu izglītības pulciņu darbības nodrošināšanai no papildu maksas pakalpojumu un ārvalstu
finanšu palīdzības ieņēmumiem.
Iestādei „Bauskas Centrālā bibliotēka” izdevumu palielinājums par 5 093 EUR, tajā
skaitā 2 999 EUR 3D printera iegādei (pamats: 31.03.2016. domes lēmums “Par papildu
finansējuma piešķiršanu Bauskas Centrālajai bibliotēkai”) un 2 094 EUR plauktu iegādei
(pamats: 28.04.2016. domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Centrālajai
bibliotēkai”; 26.05.2016. domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas
Centrālajai bibliotēkai”).
Iestādei „Bauskas Pils muzejs” izdevumu palielinājums par 43 500 EUR vitrīnu
izgatavošanai Bauskas pils 15.-18.gs. krāšņu keramikas kolekcijas ekspozīcijai un transporta
izdevumiem mākslas priekšmetu transportēšanai no antikvariātiem no Valsts Kultūrkapitāla
fonda finansējuma.
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Iestādei “Bauskas novada Sociālais dienests” izdevumu palielinājums par 3 554 EUR,
tajā skaitā 2 064 EUR remontdarbu veikšanai (pamats: 26.05.2016. domes lēmums “Par
finansējumu Bauskas novada Sociālā dienesta ēkas Rūpniecības ielā 7, Bauskā telpu remontam”)
un 1 490 EUR par vardarbībā cietušo pieaugušo personu rehabilitāciju no valsts budžeta
finansējuma.
Iestādei „Bauskas muzejs” izdevumu palielinājums 450 EUR projekta “Bauskas
muzeja-vēsturisko ekspozīciju anotāciju tulkojumi-saturiskā tēla pilnveidošana” īstenošanai no
Latvijas valsts meža finansējuma.
Iestādei „Bauskas Kultūras centrs” izdevumu palielinājums par 13 232, tajā skaitā
telpu remontiem 11 732 EUR (pamats: 30.06.2016. domes lēmums “Par papildu finansējuma
piešķiršanu Bauskas Kultūras centram”) un 1 500 EUR tautas deju kolektīvu tērpu iegādei un
atjaunošanai no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem.
Iestādei „Bauskas novada Bāriņtiesa” veikta izdevumu 220 EUR pārstrukturēšana no
uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem dokumentu skapja iegādei.
Finansēšanas palielinājums 1 076 750 EUR, tajā skaitā:
-aizņēmumu saņemšanas (+) palielinājums par 1 132 984 EUR, tajā skaitā 610 898 EUR gājēju
tilta pār Mūsu būvniecībai; 88 812 Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukcijas 1.kārtai; 291 668
EUR remontdarbu veikšanai pašvaldības izglītības iestādēs; 141 606 EUR Miera ielas un Mūsas
ielas seguma pārbūvei;
-iemaksas SIA „Bauskas ūdens” pamatkapitālā (-) palielinājums par 56 234 EUR (pamats:
28.04.2016. domes lēmums „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA “Bauskas ūdens”
pamatkapitāla palielināšanai” un 30.06.2016. domes lēmums “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
SIA “Bauskas ūdens” pamatkapitāla palielināšanai”).
Veikto grozījumu rezultātā:
pamatbudžeta ieņēmumi 23 784 156 EUR;
finansēšana 3 038 505 EUR;
pamatbudžeta izdevumi 26 822 661 EUR.
Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu palielinājums par 9 185 EUR,
tajā skaitā:
Iestādei „Bauskas novada administrācija” izdevumu palielinājums par 7 700 EUR,
tajā skaitā Bauskas novada svētku organizēšanai 1 700 EUR, ziedojums 1 200 EUR saņemts no
SEB bankas un 500 EUR – no Swedbankas; naudas balvu piešķiršanai Bauskas novada vispārējo
izglītības iestāžu 9.klašu absolventiem par augstiem mācību sasniegumiem 6 000 EUR,
ziedojums saņemts no SIA “Gaižēni” 3 000 EUR un SIA “Tunkūni” 3 000 EUR.
Iestādei „Dāviņu pagasta pārvalde” izdevumu palielinājums par 500 EUR Bauskas
novada svētku organizēšanai, ziedojums saņemts no A/S “Misas kūdra”
Iestādei “Bauskas Valsts ģimnāzija” izdevumu palielinājums par 985 EUR, tajā skaitā
balvu izmaksai labākajiem skolēniem un BVĢ mācību uzņēmumu dalībnieku ēdināšanai
sadraudzības pasākumā Pirnā Vācijā, ziedojumi saņemti no fiziskām personām 675 EUR,
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juridiskām personām - 310 EUR (no Hedemoras (Zviedrija) Martina Koha ģimnāzijas direktora
110 EUR, SIA “Bauskas alus” 200 EUR).
Veikto grozījumu rezultātā:
ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi EUR 9 185;
finansēšana EUR 5 904;
ziedojumu un dāvinājumu izdevumi EUR 15 089.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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1.pielikums pie Paskaidrojuma raksta
par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetu
(ar 30.06.2016. grozījumiem)

Valsts budžeta transferti

Nosaukums

Valsts budžeta transferti - kopā
Mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Mērķdotācija izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām
Mērķdotācija speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām, attīstības un
rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un
garīgās attīstības traucējumiem - kopā, t.sk.
saimnieciskajiem izdevumiem
pedagogu atlīdzībai

Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām
Mērķdotācija bērnu rotaļu un sporta laukuma izbūvei Bauskas vecpilsētā
Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija asistentu atlīdzībai
Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi mācību literatūras iegādei
Izglītības un zinātnes ministrijas dotācija pašvaldības izglītības iestāžu
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Dotācija izglītības iestāžu 1., 2.,3. un 4.klases skolēnu ēdināšanas
nodrošināšanai
Kultūras ministrijas dotācija pašvaldību izglītības iestāžu vidējās profesionālās
un profesionālās ievirzes mākslas programmas pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Kultūras ministrijas dotācija pašvaldību izglītības iestāžu vidējās profesionālās
un profesionālās ievirzes mūzikas programmas pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Labklājības ministrijas finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai
personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18
gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību
Dotācija par veco ļaužu pansionātos līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajiem
iemītniekiem
Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda (tajā skaitā 2015.gada nesadalītais
atlikums)

2016.gada
pamatbudžets,
EUR

7 502 274
2 244 232
92 083

258 712

738 408
278 088
460 320

14 322
631 178
5 700
505
57 660

286 426
196 812

30 092

121 605

94 433
21 350
2 367 932

Valsts budžeta finansējums ESF projektam „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi
pašvaldībās”
40 912
Valsts budžeta finansējums reģionālā metodiskā centra un pedagogu
tālākizglītības centra darbībai
Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Renesanses mūzikas un mākslas
festivālam
Transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansētajiem
projektiem
Valsts budžeta līdzfinansējums tranzīta ielas - Elejas ielas atjaunošanai
Valsts budžeta līdzfinansējums skolēnu nodarbinātības projektam
Valsts budžeta līdzfinansējums projektam „ Zivju resursu pavairošana Mūsas
un Mēmeles upē”
Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums vitrīnu izgatavošanai Bauskas pils 15.18.gs. krāšņu keramikas kolekcijas ekspozīcijai
Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam „Bauskas Mūzikas skolas
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”
Valsts budžeta finansējums vardarbībā cietušo pieaugušo personu rehabilitācijai

1 423
10 000
2 207
229 184
3 108
6 000
43 500
3 000
1 490

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

2.pielikums pie Paskaidrojuma raksta
par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetu
(ar 30.06.2016. grozījumiem)
PĀRSKATS PAR AIZŅĒMUMU SAISTĪBĀM (01.01.2016.-01.01.2020.), EUR (saskaņā ar noslēgtajiem aizdevuma līgumiem)

Nr.p.k.

Aizdevējs

Aizņēmuma mērķis

1

Vides investīciju fonds

2

Valsts kase

3

Valsts kase

4

Valsts kase

5

Valsts kase

Codes pagasta notekūdeņu rekonstrukcija
Projekta "Gailīšu pagasta Uzvaras vidusskolas
sporta zāles būvniecība" realizācijai
Projekta "Griķu pamatskolas sporta zāles un piecu
klašu telpu projektēšana, būvniecība un aprīkošana"
īstenošanai
ERAF projekta "Uzvaras ielas rekonstrukcija no
Brīvības bulvāra līdz Baznīcas ielai Bauskas
pilsētā" īstenošanai
ERAF projekta "Pirmsskolas izglītības iestādes
"Pasaulīte" ēkas Dārza ielā 3 rekonstrukcija un ēku
Saules ielā 8 renovācija" īstenošanai

6

Valsts kase

7
8

Valsts kase
Valsts kase

9

Valsts kase

10

Valsts kase

11
12
13

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

14

Valsts kase

15

Valsts kase

16
17

Valsts kase
Valsts kase

18

Valsts kase

Aizņēmumu
saistības
01.01.2016.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2016.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2016.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2017.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2017.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2017.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2018.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2018.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2019.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2019.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2020.

6 463

-

2 146

4 317

-

2 146

2 171

2 171

-

-

-

83 840

-

15 246

68 594

-

15 246

53 348

15 246

38 102

15 246

22 856

755 052

-

42 538

712 514

-

42 538

669 976

42 538

627 438

42 538

584 900

49 777

-

12 464

37 313

-

12 464

24 849

12 464

12 385

12 385

-

59 408

-

16 978

42 430

-

16 978

25 452

16 978

8 474

8 474

-

Brunavas pagasta ūdenssaimniecibas TEP izstrade

5 575

-

2 480

3 095

-

2 480

615

615

-

-

-

ERAF projekta "Jauncodes ciema ūdens apgādes
sistēmas Drenģerkalns rekonstrukcija" īstenošanai
Komunālās saimniecības traktora iegādei

28 866
10 464

-

2 688
5 244

26 178
5 220

-

2 688
5 220

23 490
-

2 688
-

20 802
-

2 688
-

18 114
-

361 978

-

28 958

333 020

-

28 958

304 062

28 958

275 104

28 958

246 146

384 175

-

30 734

353 441

-

30 734

322 707

30 734

291 973

30 734

261 239

1 874 990
602 643
7 692

-

149 999
53 568
7 692

1 724 991
549 075
-

-

149 999
53 568
-

1 574 992
495 507
-

149 999
53 568
-

1 424 993
441 939
-

149 999
53 568
-

1 274 994
388 371
-

7 593

-

7 593

-

-

-

-

-

-

-

-

5 579

-

5 579

-

-

-

-

-

-

-

-

27 661
164 376

-

12 294
54 792

15 367
109 584

-

12 294
54 792

3 073
54 792

3 073
54 792

-

-

-

207 253

-

12 373

194 880

-

12 373

182 507

12 373

Bauskas pašvaldības īpašumā esošo ēku (Bauskas
pilsētas Tautas nams Kalna ielā 18, Bauskas
pilsētas Vakara vidusskola Kalna ielā 16 un
Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs
Kalna ielā 6) renovācijai
Daudzfunkcionālā izglītības centra Dārza ielā 9,
Bauskā, rekonstrukcijas pabeigšanai
Bauskas pilsētas infrastruktūras objektu
rekonstrukcija
Ēkas Dārza ielas 9 rekonstrukcijas 1.kārtai
Plūdoņa ielas rekonstrukcijai
ERAF projekta "Daudzfunkcionāla rehabilitācijas
centra izveide Bauskas pilsētā" līdzfinansējuma
nodrošināšanai
Dzīvojamās mājas Bauskā, Rīgas ielā 64b,
rekonstrukcijai
Mežgaļu pamatskolas jumta seguma un
konstrukciju renovacijai
Sabiedriski sociālā centra "Ērgļi" remonts
Projekta "Griķu pamatskolas sporta zāles un piecu
klašu telpu projektēšana, būvniecība un aprīkošana"
īstenošanai

170 134

12 373

157 761

Nr.p.k.

Aizdevējs

Aizņēmuma mērķis

ERAF projekta "Jauncodes ciema ūdens apgādes
sistēmas Dreņģerkalns rekonstrukcija" īstenošanai
Codes pamatskolas sporta zāles būvniecība
ERAF projekta "Gājēju celiņa izbūve gar II šķiras
valsts autoceļu Vecsaule-Rudzi-Code, ceļa posmā
no šosejas A7 līdz veikalam "Zemgaļi" Codē"
īstenošanai
ELFLA projekta "Codes pamatskolas sporta
laukuma rekonstrukcija" īstenošanai
Gailīšu pagasta Uzvaras vidusskolas sporta zāles
piebūves būvniecības pabeigšanai

19
20

Valsts kase
Valsts kase

21

Valsts kase

22

Valsts kase

23

Valsts kase

24

Valsts kase

25

Valsts kase

26

Valsts kase

27

Valsts kase

28

Valsts kase

29

Valsts kase

30

Valsts kase

31

Valsts kase

32

Valsts kase

33

Valsts kase

34

Valsts kase

ERAF "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Īslīces pagastā"

Valsts kase

KPFI projekta "Daudzfunkcionālā centra
"Strēlnieki" energoefektivitātes paaugstināšana"
īstenošanai

35

Projekta "Gailīšu pagasta Uzvaras vidusskolas
sporta zāles būvniecības pabeigšanai" īstenošanai
Nekustāmā īpašuma "Kultūras nams" Īslīces
pagastā Bauskas rajonā iegāde
Daudzfunkcionālā sociālā un izglītības centra
"Lilijas" renovācijai
ELFLA projekta "Gājēju tilta un ceļa Gaisa tiltsGrantiņi, Ērgļi-Saules rekonstrukcija" īstenošanai
ERAF projekta "Bauskas pilsētas PII
infrastruktūras attīstība" īstenošanai
ELFLA projekta "Gailīšu pagasta Uzvaras ciema
infrastruktūras labiekārtošana un saglabāšana"
īstenošanai
ERAF projekta "Bauskas pils- sociālekonomiski
nozīmīga kultūras mantojuma objekta-atjaunošanas
II kārta" īstenošanai
Autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā
transporta iegādei
Autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā
transporta iegādei
Vispārējās izglītības iestādes "Mežotnes
internātvidusskola" energoefektivitātes uzlabošanai
SIA " Īslīces ūdens" pamatkapitāla palielināšanai

Aizņēmumu
saistības
01.01.2016.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2016.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2016.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2017.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2017.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2017.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2018.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2018.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2019.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2019.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2020.

47 496
602 695

-

9 499
33 483

37 997
569 212

-

9 499
33 483

28 498
535 729

9 499
33 483

18 999
502 246

9 499
33 483

9 500
468 763

29 852

-

5 970

23 882

-

5 970

17 912

5 970

11 942

5 970

5 972

38 759

-

7 752

31 007

-

7 752

23 255

7 752

15 503

7 752

7 751

116 857

-

9 738

107 119

-

9 738

97 381

9 738

87 643

9 738

77 905

204 230

-

18 998

185 232

-

18 998

166 234

18 998

147 236

18 998

128 238

211 660

-

18 014

193 646

-

18 014

175 632

18 014

157 618

18 014

139 604

11 607

-

11 607

-

-

-

-

-

-

-

-

4 468

-

4 468

-

-

-

-

-

-

-

-

492 692

-

31 766

-

31 788

2 703

-

2 703

-

-

425 952

-

47 328

-

47 328

1 241

-

1 241

-

-

13 217

-

10 575

2 642

-

23 463

-

18 771

4 692

284 478

-

45 521

238 957

28 233

-

28 233

268 923

-

38 418

460 926

-

378 624

-

429 138

-

331 296

31 788

-

47 328

397 350

-

283 968

31 788

-

47 328

365 562

-

236 640

-

-

-

-

-

2 642

-

-

-

-

-

-

4 692

-

-

-

-

-

-

45 521

-

-

-

38 418

193 436

-

45 521

-

147 915

-

45 521

-

102 394

-

SIA "Bauskas ūdenssaimniecība" pamatkapitāla
palielināšanai
36

Valsts kase

KF projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Bauskā" īstenošanai

230 505

192 087

38 418

153 669

38 418

115 251

Nr.p.k.

Aizdevējs

Aizņēmuma mērķis

Aizņēmumu
saistības
01.01.2016.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2016.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2016.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2017.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2017.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2017.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2018.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2018.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2019.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2019.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2020.

Valsts kase

Bauskas Rātsnama rekonstrukcijas 3.kārtai

318 642

-

18 472

300 170

-

18 472

281 698

18 472

263 226

18 472

244 754

38

Valsts kase

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas projekta "Ilgtspējīga lietusūdens
kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina
vides kvalitātes uzlabošanai" īstenošanai

679 643

-

38 934

640 709

-

38 976

601 733

38 976

562 757

38 976

523 781

39

Valsts kase

1 413 108

-

70 644

1 342 464

-

70 656

1 271 808

70 656

1 201 152

70 656

1 130 496

40

Valsts kase

ERAF projekta "Tranzītielu sakārtošana Bauskā"
īstenošanai
Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras
uzlabošanai un MTB modernizācijai

796 144

-

46 832

749 312

-

46 832

702 480

46 832

655 648

46 832

608 816

Valsts kase

ERAF projekta "Bauskas novada Mežotnes pagasta
Garozas ciema ūdenssaimniecības attīstība"
īstenošanai

92 373

-

12 316

80 057

-

12 316

67 741

12 316

55 425

12 316

43 109

110 316

-

14 234

96 082

-

14 234

81 848

14 234

67 614

14 234

53 380

5 786

-

5 786

-

-

-

-

-

-

-

-

28 848

-

14 424

14 424

-

14 424

-

-

-

-

-

36 120

-

14 448

21 672

-

14 448

7 224

7 224

-

-

-

7 512

-

7 512

-

-

-

-

-

-

-

-

119 846

-

15 464

104 382

-

15 464

88 918

15 464

73 454

15 464

57 990

33 057

-

14 692

18 365

-

14 692

3 673

3 673

-

-

-

31 844

-

10 615

21 229

-

10 615

10 614

10 614

-

-

-

32 817

-

10 939

21 878

-

10 939

10 939

10 939

-

-

-

119 612

-

14 952

104 660

-

14 952

89 708

14 952

74 756

14 952

59 804

243 978

-

46 472

197 506

-

46 472

151 034

46 472

104 562

46 472

58 090

7 304

-

7 304

-

-

-

-

37

41

SIA "Īslīces ūdens" pamatkapitāla palielināšanai

42

Valsts kase

43

Valsts kase

44

Valsts kase

45

Valsts kase

46

Valsts kase

47

Valsts kase

48

Valsts kase

49

Valsts kase

50

Valsts kase

ERAF "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Bauskas novada Īslīces pagasta Ādžūnu ciemā"
īstenošanai

ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Codes pagasta Guntu ciemā"
īstenošanai
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Codes pagasta Jauncodes ciemā"
īstenošanai
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Gailīšu pagasta Mūsas ciemā"
īstenošanai
IT aprīkojuma iegāde Bauskas novada izglītības
iestādēm
Vispārējās izglītības iestādes "Mežotnes
internātvidusskola" katlumājas renovācijas
remontdarbu veikšanai un materiāli tehniskās bāzes
modernizācijai
Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūve
Pārupes, Īslīces un Stacijas ielā" īstenošanaiārkārtas situācijas novēršanai
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta iegādei
Bauskas novada izglītības iestāžu mācību klašu
aprīkojuma un daudzfunkciju iekārtu iegādei
SIA "Īslīces ūdens" pamatkapitāla palielināšanai

51

Valsts kase

52

Valsts kase

53

Valsts kase

ERAF "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada
Īslīces pagasta Bērzu ciemā" īstenošanai

Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta (autobusu) iegādei
Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādes
"Zīlīte"materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai

-

-

-

-

Nr.p.k.

Aizdevējs

Aizņēmuma mērķis

Valsts kase

Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūvei
Pārupes, Īslīces un Stacijas ielā-ārkārtas situācijas
novēršanai

55

Valsts kase

Bauskas Rātsnama rekonstrukcijai 3.kārtas
īstenošanai (interjera aprīkojuma iegāde)

56

Valsts kase

57

Valsts kase

58

Valsts kase

Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas
ēkas energoefektivitātes paaugstināšana īstenošanai
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu IT
aprīkojuma iegādei
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Bauskas novada Dāviņu pagasta Dāviņu
ciemā" īstenošanai

59

Valsts kase

ERAF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Bauskas novada Brunavas pagasta
Grenctāles ciemā" īstenošanai

60

Valsts kase

54

Aizņēmumu
saistības
01.01.2016.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2016.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2016.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2017.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2017.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2017.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2018.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2018.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2019.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2019.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2020.

77 583

-

9 404

68 179

-

9 404

58 775

9 404

49 371

9 404

39 967

5 236

-

5 236

-

-

-

-

-

-

-

-

1 071 416

-

38 783

1 032 633

-

37 610

35 670

-

23 780

11 890

-

11 890

-

71 150

-

18 967

52 183

-

18 976

33 207

70 824

-

17 700

53 124

-

17 708

ERAF projekta "Rīgas ielas posma rekonstrukcija
uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanai

311 319

-

25 935

285 384

-

25 944

Valsts kase

Prioritārā investīciju projekta „Rīgas ielas posma
rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai”
īstenošanai

24 228

-

16 152

8 076

-

8 076

-

Valsts kase

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas projekta "Ilgtspējīga lietusūdens
kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina
vides kvalitātes uzlabošanai" īstenošanai

45 024

-

11 256

33 768

-

11 256

22 512

Valsts kase

ERAF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta
Vecsaules ciemā" īstenošanai

145 008

-

24 168

120 840

-

24 168

64

Valsts kase

Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras
uzlabošanai un materiāli tehniskās bāzes
modernizācijai

468 195

-

28 812

439 383

-

65

Valsts kase

ERAF projekta "Kraujas ielas posma rekonstrukcija
uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanai

31 650

-

10 546

21 104

Valsts kase

Prioritārā investīciju projekta "Kraujas ielas posma
rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai"
īstenošanai

6 440

-

3 680

Valsts kase

KPFI projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Bauskas novadā, iegādājoties divus
jaunus rūpnieciski ražotus elektromobiļus"
īstenošanai

14 657

-

9 771

61

62

63

66

67

995 023

37 548

957 475

37 548

919 927

-

-

-

18 976

14 231

14 231

-

35 416

17 708

17 708

17 708

-

259 440

25 944

233 496

25 944

207 552

-

-

-

11 256

11 256

11 256

-

96 672

24 168

72 504

24 168

48 336

28 812

410 571

28 812

381 759

28 812

352 947

-

10 552

10 552

10 552

-

-

-

2 760

-

2 760

-

-

-

-

-

4 886

-

4 886

-

-

-

-

-

Nr.p.k.

68

Aizdevējs

Valsts kase

69

Valsts kase

70

Valsts kase

71

Valsts kase

72

Valsts kase

73
75

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

76

Valsts kase

77

Valsts kase

78

Valsts kase

79

Valsts kase

80

Valsts kase

81

Valsts kase

82

Valsts kase

83

Valsts kase

84

Valsts kase

85
86

Valsts kase
Valsts kase

87

Valsts kase

74

Aizņēmuma mērķis

ERAF Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Bauskas novada Mežotnes pagasta pagasta
Jumpravas ciemā
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta pagasta
Mežotnes ciemā" īstenošanai
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Bauskas novada Ceraukstes pagasta Mūsas
ciemā" īstenošanai
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu
mēbeļu un aprīkojuma iegādei
Kalna un Zaļās ielas seguma periodiskās
uzturēšanas darbiem
Remontdarbu veikšanai vispārēja tipa pansionātā
"Derpele" īstenošanai

1.maija ielas seguma rekonstrukcijai
Sporta ielas Bauskā seguma rekonstrukcijai
Mēbeļu iegāde Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādēm
Bauskas Rātsnama vēsturiskā interjera izveide
Bauskas novada izglītības iestāžu
infrastruktūras uzlabošana
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Bauskas novada
Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā"
īstenošanai
Bauskas novada izglītības iestāžu IT
aprīkojuma un biroja tehnikas iegāde
Remontdarbu veikšana Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēs
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu remontdarbi
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs
Apkures griestu paneļu uzstādīšana Bauskas
2.vidusskolas sporta zālē
Ziedoņu ielas un Biržu ielas asfalta kārtas
atjaunošana
Bauskas pilsētas pamatskolas sporta zāles
renovācija
Zemgaļu ielas Bauskā seguma rekonstrukcija
Gājēju un veloceliņa uz Rītausmām, Īslīces
pagastā būvniecība

Aizņēmumu
saistības
01.01.2016.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2016.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2016.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2017.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2017.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2017.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2018.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2018.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2019.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2019.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2020.

44 307

-

13 625

30 682

-

13 636

17 046

13 636

3 410

3 410

-

53 890

-

13 461

40 429

-

13 476

26 953

13 476

13 477

13 477

-

70 317

-

14 061

56 256

-

14 064

42 192

14 064

28 128

14 064

14 064

41 833

-

15 212

26 621

-

15 212

11 409

11 409

-

302 100

-

16 112

285 988

-

16 112

269 876

16 112

16 968

-

5 656

11 312

-

5 656

5 656

5 656

-

-

-

54 000

-

6 000

48 000

-

6 000

42 000

6 000

36 000

6 000

30 000

67 023

-

8 124

58 899

8 124

50 775

8 124

42 651

8 124

34 527

48 720

-

14 988

33 732

-

14 992

18 740

14 992

3 748

3 748

-

107 122

81 405

-

188 527

-

22 850

165 677

22 852

142 825

22 852

64 814

-

28 804

36 010

-

28 808

7 202

7 202

-

-

-

37 276

-

12 420

24 856

-

12 428

12 428

12 428

-

-

-

193 581

-

43 011

150 570

-

43 020

107 550

43 020

64 530

43 020

21 510

387 135

-

19 800

367 335

-

19 856

347 479

19 856

327 623

19 856

307 767

35 830

-

3 768

32 062

-

3 772

28 290

3 772

24 518

3 772

20 746

36 001

-

3 769

32 232

-

3 792

28 440

3 792

24 648

3 792

20 856

54 708

-

8 087

46 621

-

8 108

38 513

8 108

30 405

8 108

22 297

299 523

-

15 123

284 400

-

15 168

269 232

15 168

254 064

15 168

238 896

58 458

-

5 993

52 465

-

5 996

46 469

5 996

40 473

5 996

34 477

-

487 661

-

20 467

467 194

20 536

446 658

20 536

426 122

165 495

322 166

253 764

16 112

237 652

119 973

Nr.p.k.

Aizdevējs

89

Valsts kase
Valsts kase

90

Valsts kase

91

Valsts kase

92

Valsts kase
Valsts kase

88

93

Aizņēmuma mērķis

Aprīkojuma iegāde Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēm
Higiēnas centra būvniecība
Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas
sākumskolas ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana īstenošanai (pabeigšanai)
Bauskas novada pašvaldības profesionālās
ievirzes izglītības iestādes "Bauskas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skola"
infrastruktūras objekta būvniecība (daļas, kas
saistīta ar izglītības funkcijas nodrošināšanu,
īstenošanai)
Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukcija,
1.kārta
Dreņģerkalna un Torņa ielas pārbūve

Aizņēmumu
saistības
01.01.2016.

23 051

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2016.gadā

Aizņēmumu
saistības
01.01.2017.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2017.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2017.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2018.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2018.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2019.

7 683

15 368

-

7 684

7 684

7 684

-

242 720

-

9 941

232 779

10 012

222 767

10 012

212 755

-

151 608

-

151 608

-

7 871

143 737

7 876

135 861

7 876

127 985

-

643 918

-

643 918

1 637 158

57 338

1 579 820

57 448

1 522 372

88 812

-

16 069 413

167 883
1 698 512

1 671 378

88 812
167 883
16 096 547

993 240

-

-

Aizņēmumu
saistības
01.01.2020.

242 720

993 240

-

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2019.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

-

-

-

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2016.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

-

6 084

82 728

6 128

76 600

6 128

70 472

11 553
1 606 525

156 330
15 483 262

11 580
1 554 715

144 750
13 928 547

11 580
1 371 996

133 170
12 556 551

Investīciju plāns 2016.gadam

4.pielikums pie Paskaidrojuma raksta
par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetu (ar
17.03.2016., 30.06.2016. grozījumiem)

euro

N.p.k. Projekta nosaukums
VP1: Mobilitāte un satiksmes drošība
1.
RV1.2.: Ceļu infrastruktūras attīstība
Ielu un autoceļu rekonstrukcija
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.12.1

1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.

Budžeta
programma
"Pašvaldības
finansējums
investīciju
projektu
īstenošanai"
(pārdalāmais
finansējums)

Miera ielas posma no Pilskalna ielas līdz Mūsas upei seguma rekonstrukcija
(ar 30.06.2016. grozījumiem)
Mūsas ielas Bauskā rekonstrukcija- pārbūve (asfaltēšana) (ar 30.06.2016.
grozījumiem)
Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu aglomerācijā
uzņēmējdarbības veicināšanai (Īslīces iela) - tehniskā projekta izstrāde
Bauskas novada pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana - caurteku
atjaunošana
Bauskas industriālās teritorijas attīstība, reģenerējot degradētās teritorijastehniskā projekta izstrāde
Teritorijas revitalizācija Gailīšu pagastā, rekonstruējot vietējā autoceļa
posmu (Miķelis) - tehniskā projekta izstrāde
Teritorijas revitalizācija Codes pagastā , rekonstruējot vietējā autoceļa
posmu (Ciņi) - tehniskā projekta izstrāde
Teritorijas revitalizācija Bauskas pilsētas ziemeļu aglomerācijā (Mēmeles
iela) - tehniskā projekta izstrāde
Bauskas vecpilsētas daļas revitalizācija tūrisma un uzņēmējdarbības
attīstībai (Rātslaukums) - tehniskā projekta izstrāde
Pasākums "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos",
investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku
teritorijās - tehniskā projekta izstrāde
Pasākums "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos",
investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku
teritorijās - grants ceļu izvērtēšana
Pasākums "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos",
investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku
teritorijās - projektēšanas uzdevumu sagatavošana
Autoceļa P103 "Dobele-Bauska" posma Bauskas pilsētā - tranzīta ielas
(Elejas iela) posma 71,480 - 72,885 km atjaunošana (ar 30.06.2016.
grozījumiem)
Drošība
Gājēju tilta Bauska - Bērzkalni pār Mūsas upi izbūve (ar grozījumiem
30.06.2016.)
Gājēju un veloceliņa uz Rītausmām, Īslīces pagastā būvniecība
Mežotnes pagasta Garozas ciema ielu apgaismojuma projektēšana un
izbūve (ar grozījumiem 30.06.2016.)
Mežotnes pagasta Jumpravas ciema ielu apgaismojuma projektēšana
Īslīces pagasta ielu apgaismojuma projektēšana un izbūve
Doktorāta ielas Mežotnes pagastā asfaltēšana
Celtnieku - Līdumnieku ielu Īslīces pagasta Bērzkalnos virskārtas
atjaunošana
Ceļa uz Jaunsaules skolu Vecsaules pagastā asfaltēšana
Pūriņu ielas Ceraukstes pagastā asfaltēšana
Dreņģerkalna un Torņa ielas Codes pagastā rekonstrukcija

31 972

Projekta
izmaksas
pašvaldības
iestāžu
budžetos

Atbildīgais
izpildītājs

188 808

BNA

10 000

BNA

19 000

BNA

20 000

BNA

5 000

BNA

5 000

BNA

30 000

BNA

5 000

BNA

70 000

BNA

2 414

BNA

3 872

BNA

327 405

BNA

814 531

BNA

420 498

BNA

14 434 Mežotnes PP
1 200
5 000
7 058
68 916
20 475
16 563
223 844

BNA

1.23.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.14.1

2.15.
2.16.
2.17.

2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.

2.24.
2.25.

Ielu apgaismojuma izbūve Stacijas ielā, Pārupes ielas posmam no Īslīces
ielas līdz Rožu ielai Bauska, Bauskas novads
VP2:Kvalitatīva, droša vide
RV.2.1 : Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamība un attīstība
Sociālo pakalpojumu attīstība - Higiēnas centra būvniecība Rūpniecības ielā
7, Bauskā

41 674

243 144

Sociālā dienesta telpu Rūpniecības ielā 7, Bauskā remonts (ar grozījumiem
30.06.2016.)
Īslīces pagasta doktorāta "Rītausmas" ģimenes ārsta kabineta un gaiteņa
remonts (ar grozījumiem 30.06.2016.)
Tehniskā aprīkojuma uzlabošana- optiskā interneta ievilkšana Rūpniecības
ielā 7, Bauskā, Sociālā dienesta telpās

Vispārēja tipa pansionāta "Derpele" aprīkojuma iegāde
Tehniskā projekta izstrāde "Mežotnes internātvidusskolas administratīvā
korpusa un dienesta viesnīcas Nr.2 pārbūve par vispārēja tipa pansionātu "
RV.2:Vides kvalitāte
Ūdensapgāde/Kanalizācija
Ūdenssaimniecības infrastruktūras un teritorijas sakārtošana Īslīces pagasta,
Bērzu ciemā (ar 30.06.2016. grozījumiem)
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dāviņu pagastā Lambārtes ciemā tehniskā projekta izstrāde un ūdensvada izbūve (ar 30.06.2016.
grozījumiem)
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Gailīšu pagasta Uzvaras ciemā kanalizācijas tīklu inventarizācija
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Gailīšu pagasta Pamūšas ciemā NAI projektēšana
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Gailīšu pagasta Uzvaras ciemā kanalizācijas tīkla rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Gailīšu pagastā - Pamūšas
atdzelžošanas stacijas izbūve
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mežotnes pagasta Cepļa ciemā ūdensvada projektēšana un izbūve (ar 30.06.2016. grozījumiem)
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Vecsaules pagasta Jaunsaules
ciemā - jauna urbuma projektēšana un izbūve
Ūdensvada sešu maģistrālo sadales aku remonts Bērzkalnu un Rītausmu
ciemā, Īslīces pagastā (ar 30.06.2016. grozījumiem)
Siltumapgāde
Siltumtrases posma nomaiņa Mežotnes pagasta Garozas ciemā (ar
30.06.2016. grozījumiem)
Administratīvās ēkas Uzvaras ielā 1 energoefektivitātes pasākumu ieviešanatehniskā projekta izstrāde
Energoefektivitātes pasākumi - līdzfinansējums daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai
Labiekārtošana
Tehniskā projekta izstrāde videonovērošanas sistēmas izveidei Bauskas
pilsētā
Videonovērošanas sistēmas izveide Bauskas pilsētā
Atpūtas vietu sakārtošana un rekonstrukcija - skeitparka elementu
atjaunošana Vītolu ielā , Bauskā
Atpūtas vietu sakārtošana - rotaļu un sporta laukuma izbūve Bauskas
vecpilsētā (ar 30.06.2016. grozījumiem)
Parku sakārtošana un rekonstrukcija - Saules dārza labiekārtošana Bauskā
(V.Plūdoņa piemiņas vietas labiekārtošana- apzaļumošana)
Vītolu ielas, Bauskā lietusūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana
Slimnīcas ielas, Bauskā lietusūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana (ar
30.06.2016. grozījumiem)
Vecsaules pagasta Likvertenu ciema ielu norāžu izgatavošana

2 064

Sociālais
dienests
Sociālais
dienests

7 261

Īslīces PP

5 808

BNA

4 650

Vispārēja tipa
pansionāts
"Derpele"

30 000

BNA

14 553

69 063

BNA

43 044

3 956

Dāviņu PP

5 000
2 000
14 731
38 000
8 510

2 190 Mežotnes PP

45 000
16 384

BNA

12 189 Mežotnes PP
7 000

BNA

25 000

BNA

24 805

BNA

9 988

BNA

67 165
30 000

15 000
200 000
SIA "Bauskas
ūdens"
50 000 pamatkapitāla
palielināšanai

5 000

2.26.
2.27.
2.28.

2.29.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.4.1

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.8.1
3.8.2

3.9.
3.10.

Kapu labiekārtošana Codes pagastā -topogrāfiskā uzmērīšana Žagarnieku
kapiem
Codes pagasta Tūlu kapu labiekārtošana
Īslīces pagasta kapu labiekārtošana- akas izbūve Struku kapos
Valsts pilsētbūvniecības pieminekļa - Bauskas vecpilsētas attīstības
stratēģijas izstrāde un īstenošana- Vecpilsētas pakāpeniska atjaunošana
(pašvaldības līdzfinansējums)
VP3:Kvalitatīva izglītība
RV3.1:Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana
Bauskas novada izglītības iestāžu energoefektivitātes projektu izstrāde
un realizācija
Bauskas 2.vidusskolas energoefektivitātes pasākumu ieviešana - tehniskā
projekta izstrāde
Bauskas Valsts ģimnāzijas infrastruktūras sakārtošana - tehniskā projekta
izstrāde
Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana - tehniskā projekta
izstrāde
Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumsskolas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšanas projekta pabeigšana
Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukcija, 1.kārta (ar 30.06.2016.
grozījumiem)
Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras rekonstrukcija un
attīstība
Pirmsskolas izglītības iestādes "Mūsa" teritorijas labiekārtošana - trotuāra
izbūve
Bauskas Bērnu un jauniešu centra ēkas Rīgas ielā 8 apkures sistēmas
projektēšana
Bauskas Valsts ģimnāzijas sporta nama "Mēmele" tehniskā apsekošana,
energoaudits, topogrāfija, projekta ekspertīze
Bauskas pamatskolas jaunā korpusa telpu remonta darbu projektēšana
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras objektspeldbaseins (ar 17.03.2016. grozījumiem)
Remontdarbu veikšana pašvaldības izglītības iestādēs (ar 30.06.2016.
grozījumiem)
Bauskas novada izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
mācību procesa kvalitātes nodrošināšanai
Aprīkojuma iegāde (plaukti mācību kabinetiem, skolēnu galdi un krēsli)
Bauskas 2.vidusskolai
Aprīkojuma iegāde (krēsli, skolotāju galdi) PII "Pasaulīte"

1 820

Codes PP

3 818
1 000

Codes PP
Īslīces PP

20 000

BNA

35 000

BNA

10 000

BNA

10 000

BNA

151 608

BVĢ

88 812

Bauskas
Mūzikas skola

3 620

BNA

4 500

BBJC

4 765

BVĢ

4 000

Bauskas
pamatskola

1 308 612

BJSS

291 668

BNA

7 080
1 556
2 400

3.12.

Aprīkojuma iegāde (soli un krēsli) Bauskas pamatskolai
Aprīkojuma iegāde (WC kabīņu izgatavošana, skolnieku krēsli, datorkrēsli)
Bauskas sākumskolai

3.13.

Aprīkojuma iegāde Vecsaules pamatskolai

1 000

3.14.

Aprīkojuma iegāde Īslīces vidusskolai

1 652

Mūzikas instrumentu iegāde Bauskas Mūzikas skolai (ar 30.06.2016.
grozījumiem)
VP4:Pievilcīga kultūras un sporta vide
RV.4.1:Kultūras pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes
nodošināšana
Bibliotēka
Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana bibliotēkās (ar 30.06.2016.
grozījumiem)
Bauskas Centrālās bibliotēkas projekts (demontāža, teritorijas sakārtošana,
projekta aktualizācija) (ar 30.06.2016. grozījumiem)
Kultūras namu, tautas namu, saieta namu rekonstrukcija
Bauskas Kultūras centra telpu remonts (ar 30.06.2016. grozījumiem)

4 247

3.11.

3.14.1
4.

4.1.
4.2.
4.3.

2 662

Bauskas
2.vidusskola
PII Pasaulīte
Bauskas
pamatskola
Bauskas
sākumsskola
Vecsaules
pamatskola
Īslīces
vidusskola
Bauskas
Mūzikas skola

10 748

BCB

11 732

BKC

48 107
18 887

4.14.

Bauskas Kultūras centra Lielās zāles un skatuves apgaismojuma un
tehnoloģisko iekārtu renovācijas tehniskā projekta izstrāde
Grenctāles kultūras nama jumta remonts (ar 30.06.2016. grozījumiem)
Ceraukstes pagasta Tautas nama telpu remonts (ar 30.06.2016.
grozījumiem)
Ceraukstes pagasta Tautas nama ēkas energoaudits
Gailīšu pagasta Kultūras centra Kamarde ēkas energoaudits
Mežotnes pagasta DFC "Strēlnieki" ēkas pagraba telpu drenāžas
remontdarbi (ar 30.06.2016. grozījumiem)
Īslīces pagasta kultūras nama telpu remonts
Kultūras iestāžu pieejamības uzlabošana- Pilskalna estrādes solu
atjaunošana, teritorijas labiekārtošana
Kultūras iestāžu pieejamības uzlabošana- brīvdabas estrāžu rekonstrukcijaBudbergas parka estrādes , Brunavas pagastā atjaunošana
Īslīces kultūras nama aprīkojuma iegāde
Muzeji
Bauskas Muzeja ēkas , Kalna ielā 6 infrastruktūras rekonstrukcija tehniskā projekta izstrāde

4.15.

Mākslas priekšmetu iegāde Bauskas muzeja krājumu papildināšanai

4.16.

4.20.
4.21.

Interjera priekšmetu iegāde Bauskas pils muzeja krājumu papildināšanai
Vitrīnu izgatavošana Bauskas pils 15.-18.gs. krāšņu keramikas kolekcijas
ekspozīcijai (ar 30.06.2016. grozījumiem)
Kultūrvēsturisko objektu saglabāšana un atjaunošana
Nozīmīga kultūras mantojuma attīstība Zemgalē - Bauskas pils Ziemeļu
nogāzes tehniskais projekts (tehniskā projekta izstrāde)
Bauskas pilsdrupu konservācijas 3.kārtas būvprojekta izstrāde (centrālais
tornis, vārtu mazais tornis un pieguļošās sienas)
Bauskas Rātsnama vēsturiskā interjera izveide
Pasākumu aktivitātes
Bauskas novada svētku organizēšana Dāviņu pagastā
Tautas tērpu iegāde Bauskas kultūras centra pašdarbības kolektīviem

4.22.
4.23.

Tautas tērpu iegāde Ceraukstes pagasta folkloras kopai "Laukam pāri"
Tautas tērpu iegāde Īslīces kultūras nama pašdarbības kolektīviem

4.24.
4.25.
4.26.

Renesanses mūzikas un mākslas festivāla organizēšana
Finansējums Kantri mūzikas festivāla organizēšanai
Bauskas svētku organizēšana
RV4.2: Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstība
Esošās sporta infrastruktūras sakārtošana
Sporta bāzes Pilskalna ielā 26, Bauskā - stadiona tribīņu (B) pārbūves
tehniskā projekta izstrāde
Ugunsaizsardzības sistēmas ierīkošana Bauskas pilsētas stadionā Pilskalna
ielā 26
Sporta tērpu iegāde Bauskas novada sportistiem
Sporta inventāra iegāde
Jaunu sporta objektu izveide
svītrots ar 17.03.2016. grozījumiem
Smilšu volejbola laukuma izveide Brunavas pagasta Ērgļos
VP5: Efektīva pārvalde
RV5.1:Pašvaldības un tās iestāžu, uzņēmumu darbības efektivitātes un
kvalitātes paaugstināšana
Būvprojekta "Pamatu pārbūve adminstratīvajai ēkai Katoļu ielā 3, Bauskā"
izstrāde
Administrācijas ēku atjaunošana - ēkas Katoļu ielā 3, Bauskā pamatu
stiprināšana (ar 30.06.2016. grozījumiem)
Ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošana administrācijas ēkā Uzvaras ielā 1,
Bauskā
Tehniskais aprīkojums ( datortehnikas un programmu nodrošinājums, biroja
un sakaru tehnika) (ar 30.06.2016. grozījumiem)

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.

4.16.1

4.17.
4.18.
4.19.

4.27.
4.28.
4.29.
4.30.
4.31.
4.32.
5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

20 144
12 087

Brunavas PP

8 356 Ceraukstes PP
1 392
3 500
4 214 Mežotnes PP
12 000
15 000

BNA

2 500

Brunavas PP

3 739

Īslīces PP

4 834
1 000
45 237
43 500

Bauskas
muzejs
Bauskas pils
muzejs
Bauskas pils
muzejs

30 000

BNA

29 802

BNA

81 405

BNA

10 520
10 000

Dāviņu PP
BKC

2 260 Ceraukstes PP

7 000
18 389

Īslīces PP
Bauskas pils
muzejs
BKC
BKC

3 430

SC Mēmele

8 380
5 000

SC Mēmele
SC Mēmele

917

Brunavas PP

1 000
45 864

9 000

1 210

BNA

25 396

BNA

20 116

BNA

12 000
21 717

5.5.
5.6.

5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.

5.13.

5.14.

Sabiedrības informēšana - grāmatas par Bauskas vēsturi izdošana
Sabiedrības informēšana - Bauskas pilsētas bukleta; bukleta "Atpūta ar
ģimenēm"; Rātsnama reprezentācijas bukleta izdošana
Nekustamā īpašuma - zemes iegāde (Lauku iela 11, Bauska - 620 kvm;
Mazā Salātu iela, Bauska- 1688 kvm;" Redzupes", Codes pagasts - 2,95 ha)
(ar 30.06.2016. grozījumiem)
Dāviņu pagasta pārvaldes ēkas telpu remonts (ar 30.06.2016. grozījumiem)
Gailīšu pagasta pārvaldes komunālā dienesta ēkas Kamardes ielā 5 jumta
renovācija (ar 30.06.2016. grozījumiem)
Vecsaules pagasta daudzfunkcionālā centra "Lilijas" fasādes un telpu
remonts (ar 30.06.2016. grozījumiem)
Vecsaules pagasta pārvaldes ēkas renovācijas tehniskā projekta izstrāde
Īslīces pagasta ēkas "Bērzu pirts" vienkāršotā renovācija (ar 30.06.2016.
grozījumiem)
RV5.2:Uzņēmējdarbības veicināšana
Uzņēmumu sadarbības sekmēšana un popularizēšana - telpiskās plānošanas
platformas izveide Bauskas novadam un izglītības un uzņēmējdarbības datu
analīze
RV5.3: novada teritorijas un tūrisma mārketinga īstenošana un
attīstība
Mārketinga īstenošana - Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novada
kartes izdošana
Izdevumi kopā
tai skaitā pašvaldības līdzekļi, ieskaitot dabas resuru nodokli
aizņēmuma līdzekļi
cits finansējums (VB, KKF, maksas pak.ieņ.)

15 070

9 300

5 171

BNA

32 500

BNA

4 624

Dāviņu PP

16 475

Gailīšu PP

11 029 Vecsaules PP
2 500

859 312
859 312
0

29 034

Īslīces PP

9 680

BNA

510

BNA

5 200 953
2 799 515
2 099 190
302 248

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 30.jūnijā

prot.Nr.14, 34.p.

Par sadarbības līgumu noslēgšanu ar Iecavas novada pašvaldību
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,
Iecavas novada domes 2016.gada 14.jūnija lēmumu „Par sadarbības līguma slēgšanu ar
Bauskas novada domi tūrisma informācijas jomā”,
pamatojoties uz Tūrisma likuma 8.pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma VII.nodaļas
„Sadarbība valsts pārvaldē” 61.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt ar Iecavas novada pašvaldību beztermiņa sadarbības līgumu saskaņā ar pielikumu par
pašvaldību sadarbību tūrisma informācijas jomā.
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 ar Iecavas novada pašvaldību uz 2 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Sadarbības līgums Nr.______
Bauskā,

2016.gada ____________

Iecavas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000056376, adrese: Skolas iela 4, Iecava,
Iecavas novads, domes priekšsēdētāja Jāņa Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Iecavas novada
pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un
Bauskas novada dome, reģistrācijas Nr.90009116223, adrese: Uzvaras iela 1,
Bauska, Bauskas novads, domes priekšsēdētāja Raita Ābelnieka personā, kurš rīkojas saskaņā ar
Bauskas novada pašvaldības nolikumu, no otras puses, kopā līguma tekstā – Puses,
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma VII. nodaļu „Sadarbība valsts
pārvaldē”, ņemot vērā, ka līdz 2009.gada 30.decembrim Bauskas rajona administratīvajā
teritorijā Bauskas rajona padome organizēja daļēju pašvaldību funkciju izpildi, savukārt Bauskas
rajona pašvaldības reorganizācijas plāna izpildes ietvaros Bauskas, Iecavas, Rundāles un
Vecumnieku pašvaldības nav vienojušās par kopīgas iestādes veidošanu un attiecīgi katra
pašvaldība veic pati savas autonomās funkcijas vai ir deleģējusi tās citai pašvaldībai, ar mērķi
efektīvāk izpildīt pašvaldības autonomās funkcijas, pašvaldību pārvaldes uzdevumus un
nodrošināt pašvaldību iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus, nolūkā veicināt un attīstīt
Pušu savstarpējo sadarbību tūrisma informācijas jomā, noslēdz šādu Sadarbības līgumu
(tālāk tekstā – Līgums):
I.

Līguma priekšmets

1. Sadarbība tūrisma informācijas jomā:
1.1. tūrisma informācijas koordinēšanā;
1.2. kopīgu tūrisma karšu, bukletu izdošanā;
1.3. tūrisma maršruta izstrādāšanā;
1.4. kopīgas tūrisma datu bāzes uzturēšanā.
II.

Pušu tiesības un pienākumi

1. Pusēm ir pienākums radīt un attīstīt nepieciešamos apstākļus Līguma realizācijai.
2. Puses apņemas savlaicīgi un atbilstoši Pušu interesēm pieņemt nepieciešamos lēmumus
attiecībā uz Līguma sekmīgu izpildi.
3. Pušu atbildīgās amatpersonas, kā arī abu pušu pārstāvji, uztur pastāvīgus sakarus, apmainās
ar nepieciešamo informāciju un koordinē darbu, lai izpildītu šo vienošanos.
4. Visi kopējās sadarbības rezultāti tiek apspriesti, pēc tam tiek izstrādāti priekšlikumi tālākai
sadarbībai. Ar šādu mērķi tiek organizēta abu pušu pilnvaroto pārstāvju tikšanās.
5. Puses atzīst, ka jebkura sadarbības jomas īstenošana būs atkarīga no konkrētās puses rīcībā
esošajiem līdzekļiem un finansiāla atbalsta.
6. Katra sadarbības veida finansēšana tiek apspriesta laikā, kad ienāk piedāvājums sadarboties
konkrētajā projektā, un finansēšanas nosacījumi tiek atspoguļoti katras Puses atsevišķi
pieņemtajos lēmumos atbilstošajā jomā.
III.

Līguma darbības laiks un kārtība

11. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi no abām Pusēm un tiek noslēgts uz nenoteiktu
laiku.
12. Pusēm ir tiesības lauzt Līgumu, rakstveidā informējot par to otru pusi ne mazāk kā trīs
mēnešus iepriekš.

IV.

Pušu atbildība

13. Puses vienādā mērā un vienādās tiesībās ir atbildīgas par Līguma noteikumu pildīšanu.
Gadījumos, kad rodas šaubas par Līguma iztulkošanu un pielīgto pienākumu ievērošanu,
puses rūpīgi izskata šo jautājumu un vienojas par turpmākai sadarbībai atbilstošu
risinājumu.
V. Nepārvarama vara
14. 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.
15. 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.
16. 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.
VI.

Citi noteikumi

17. Līgums apliecina pilnīgu pušu izpratni par šī līguma priekšmetu un atceļ visus iepriekšējos
rakstiski vai mutiski pušu starpā noslēgtos līgumus.
18. Nekas šajā līgumā neliedz pusēm slēgt tādus pašus vai līdzīgus līgumus ar citām
institūcijām.
19. Līguma grozījumi, izmaiņas vai papildinājumi ir spēkā, ja, tie ir sastādīti rakstiski un tos ir
parakstījušas abas puses.
20. Jebkurus strīdus, kas radīsies šī līguma sakarā vai saistībā ar to, puses risinās savstarpēju
sarunu ceļā.
21. Līgums sastādīts uz divām lapas pusēm divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks spēks,
katrai pusei – pa vienam eksemplāram.
22. Konkrētu uzdevumu izpildei līgumā minētajos sadarbības aspektos tiks noslēgti atbilstoši
sadarbības līgumi.
VII. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti
Iecavas novada dome
Skolas iela 4, Iecava
Iecavas nov., LV-3913
Reģ. Nr. 90000056376
Banka: Valsts Kase
Konts: LV93TREL9802088016000
Kods: TRELLV22
________________________
z.v.
J.Pelsis

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
________________________
z.v.
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 30.jūnijā

prot.Nr.14, 35.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” nolikumā
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 13.maijā saņemts Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas Tūrisma
informācijas centrs vadītājas Ineses Turkupoles-Zilpures iesniegums (turpmāk – iesniegums), kurā
izteikts priekšlikums reorganizēt Bauskas novada administrācijas Sabiedrisko attiecību un tūrisma
nodaļu, nodaļas struktūrvienību „Tūrisma informācijas centrs” (turpmāk – TIC), izveidojot kā
atsevišķu Tūrisma nodaļu.
Atbilstoši Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012. – 2030.gadam un Bauskas
novada attīstības programmā 2012. – 2018.gadam noteiktajam tūrisms ir viena no nozīmīgākajām
novada attīstības jomām un pamatvirzieniem. Bauskas novada Tūrisma attīstības programmā
2015.-2020.gadam noteiktais Bauskas novada tūrisma attīstības mērķis ir palielināt Bauskas
novada kā tūrisma galamērķa atpazīstamību un konkurētspēju sinerģijā ar citiem ievērojamiem
tūrisma apskates objektiem, paildzinot viesu uzturēšanās laiku, piepildot to ar augstvērtīgu
pieredzējumu un papildu pakalpojumiem, attīstot jauno viesu un esošo apmeklētāju lojalitāti.
Iepriekšminētā tūrisma attīstības mērķa sasniegšanā svarīga nozīme ir efektīvai
pašvaldības TIC darbībai. Saskaņā ar Bauskas novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam
tūrisma nozares SVID analīzi pašvaldības TIC kapacitāte ir stiprināma. Līdzšinējā TIC darbība
apliecina, ka TIC spēj darboties patstāvīgi kā atsevišķa nodaļa.
Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu
vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina
likumos noteikto funkciju, uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts
un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Tieši vietējā pašvaldība ir tā valsts
pārvaldes institūcija, kura nonāk visciešākajā saskarsmē ar administratīvās teritorijas
iedzīvotājiem un viņu interesēm. Pašvaldību funkciju, normatīvajos aktos noteikto uzdevumu un
brīvprātīgo iniciatīvu izpilde ir cieši saistīta ar iedzīvotāju vajadzību, problēmu izzināšanu,
informēšanu, izskaidrošanu, atgriezeniskās saites veidošanu un iesaistīšanu vietējo pašvaldību
politisko lēmumu pieņemšanas procesā, kas ir vietējās pašvaldības īstenotās komunikācijas
pamatuzdevums. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta septītā daļa nosaka valsts pārvaldei
pienākumu - informēt sabiedrību par savu darbību. Tas attiecas it īpaši uz to sabiedrības daļu un
tām privātpersonām, kuru tiesības vai tiesiskās intereses īstenotā vai plānotā darbība skar vai var
skart.
Pašvaldības komunikācijas process un tajā pielietotie līdzekļi būtiski ietekmē sabiedrības
informētības līmeni un iespējamo administratīvās teritorijas iedzīvotāju iesaistīšanos pašvaldības
politiskajos procesos. Pašvaldības sabiedrisko attiecību veidošana ir viens no līdzekļiem, ar ko
pašvaldība veido un uztur attiecības ar administratīvās teritorijas iedzīvotājiem, to interešu
izzināšanā un nodrošināšanā.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedrisko
attiecību un tūrisma nodaļas reglamentā nodaļai noteikti galvenie uzdevumi sabiedrisko attiecību

un ārējo sakaru jomā. Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru jomā noteiktos uzdevumus nodaļā līdz
šim nodrošināja trīs speciālisti: nodaļas vadītājs un divi sabiedrisko attiecību speciālisti, no kuriem
vienam galvenie darba pienākumi saistīti ar pašvaldības mājaslapas uzturēšanu, otram kā
pašvaldības laikraksta „Bauskas Novada Vēstis” galvenajam redaktoram, ar laikraksta
sagatavošanu izdošanai. Atsevišķas komunikācijas funkcijas, tādas kā sabiedrisko attiecību
stratēģijas un pašvaldības komunikācijas plāna izstrādāšana un īstenošana, attiecību veidošanas
modeļa izstrāde ar plašsaziņas līdzekļiem, sabiedrības informēšanas kampaņu organizēšana, nav
iekļautas nodaļas reglamentā un neviena darbinieka amata pienākumos, kā rezultātā nenotiek
pietiekama iedzīvotāju informēšana, domes lēmumu un saistošo noteikumu izskaidrošana, kā arī
nenotiek saskaņota novada tēla veidošana.
Ievērojot iepriekšminēto, lai nodrošinātu sabiedrības pietiekamu informēšanu par
pašvaldības darbu, domes pieņemtajiem lēmumiem un veidotu pašvaldības sabiedriskās attiecības
kā ilgtspējīgas attiecības ar sabiedrību reorganizējot Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļu, ir izveidojama atsevišķa
Sabiedrisko attiecību nodaļa.
Izvērtējot iesniegumā minētos apstākļus, tūrisma un pašvaldības komunikācijas jomas
galvenos uzdevumus un uzklausot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas TIC vadītāju, pašvaldības izpilddirektora
vietnieci, Bauskas novada dome atzīst, ka ir lietderīgi Bauskas novada administrācijas Sabiedrisko
attiecību un tūrisma nodaļu reorganizēt, izveidojot divas atsevišķas nodaļas: Sabiedrisko attiecību
nodaļu un Bauskas Tūrisma informācijas centru.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, kas noteic, ka
valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi un valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi
pārbauda un, ja nepieciešams pilnveido, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
8.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Reorganizēt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļu, sadalot divās atsevišķās nodaļās un izveidojot
Sabiedrisko attiecību nodaļu un Bauskas Tūrisma informācijas centru.
2. Aizstāt nolikuma 8.1.apakšpunktā vārdus „Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa” ar
vārdiem „Sabiedrisko attiecību nodaļa”.
3. Papildināt nolikumu ar 8.16.apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.16. Bauskas Tūrisma informācijas centrs”.
4. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
nolikuma 1.pielikumu „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” pārvaldes struktūrshēma jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
5. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
nolikuma 2.pielikumu „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” amatu saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
6. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā.

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

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes
2013.gada 28.novembra sēdē
(prot.Nr.11, 66.p.)

Bauskas novada pašvaldības iestādes

„Bauskas novada administrācija” n o l i k u m s
(Grozījumi 30.06.2016.)
Bauskā
2013.gada 28.novembrī

Nr.6
Izdots saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta
pirmās
daļas 8.punktu un Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 28.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija” turpmāk –
administrācija) ir Bauskas novada domes (turpmāk – dome) izveidota iestāde, kas nodrošina
domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.
2. Administrācija savā darbībā ievēro likumu „Par pašvaldībām”, citus likumus un Ministru
kabineta noteikumus, Bauskas novada pašvaldības nolikumu, kā arī domes lēmumus.
3. Administrācija ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā.
4. Administrācija savā darbībā izmanto administrācijas zīmogu ar Bauskas novada ģerboņa
attēlu; tai ir noteikta parauga veidlapas un tā izmanto atvērtos kontus Valsts kasē un
kredītiestādēs.
5. Administrācijas adrese ir: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.
II. Administrācijas kompetence un darba organizācija
6. Administrācijai ir šādi uzdevumi:
6.1. sagatavot priekšlikumus jautājumu izskatīšanai domes sēdēs;
6.2. atbilstoši kompetencei sagatavot atzinumus par domes sēdēs izskatāmiem
lēmumprojektiem;
6.3. nodrošināt domes, pastāvīgo komiteju un domes izveidoto komisiju darba tehnisko un
organizatorisko apkalpošanu;
6.4. nodrošināt domes pieņemto lēmumu izpildi;

6.5. organizēt nepieciešamās dokumentācijas izstrādi pašvaldības iepirkumiem;
6.6. atbilstoši kompetencei domes priekšsēdētāja vai domes priekšsēdētāja vietnieka uzdevumā
sagatavot atbildes vai atbilžu projektus uz privātpersonu iesniegumiem un tiešās valsts
pārvaldes iestāžu informācijas pieprasījumiem;
6.7. atbilstoši kompetencei domes priekšsēdētāja vai domes priekšsēdētāja vietnieka uzdevumā
sagatavot domes lēmumu projektus, domes priekšsēdētāja vai domes priekšsēdētāja vietnieka
rīkojumu projektus, līgumu projektus, administratīvos aktus un administratīvo aktu projektus,
kā arī citus dokumentus un to projektus;
6.8. pieņemt lēmumus, tajā skaitā, izdot administratīvos aktus Bauskas novada pašvaldības
nolikumā noteiktajos jautājumos;
6.9. nodrošināt apmeklētāju pieņemšanu;
6.10. veikt citus uzdevumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei un domes
lēmumiem, domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka rīkojumiem.
7. Administrācijai ir šādas tiesības:
7.1. pieprasīt un saņemt no iestādēm un publiskajām personām administrācijas uzdevumu
izpildei ziņas, statistisko un citu informāciju un dokumentus;
7.2. sniegt priekšlikumus jautājumu izskatīšanai domes sēdēs;
7.3. piedalīties domes sēdēs;
7.4. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
8. Administrācijai ir šādas struktūrvienības un speciālisti (administrācijas pārvaldes
struktūrshēma pievienota šim nolikumam kā pielikums):
8.1. Sabiedrisko attiecību nodaļa; (30.06.2016.grozījumu redakcijā)
8.2. Attīstības un plānošanas nodaļa;
8.3. Ekonomikas un finanšu nodaļa;
8.4. Centralizētās grāmatvedības nodaļa;
8.5. Saimnieciskā nodaļa
8.6. Juridiskā nodaļa;
8.7. Iepirkumu nodaļa;
8.8. Bauskas novada Būvvalde
8.9. Transporta nodaļa;
8.10. Sabiedriskās kārtības nodaļa;
8.11. Izglītības nodaļa;
8.12. Dzimtsarakstu nodaļa;
8.13. Kanceleja;
8.14. personāla speciālists;
8.15. darba aizsardzības speciālists;
8.16. Bauskas Tūrisma informācijas centrs. (Papildināts ar 30.06.2016.grozījumiem).
9. Administrācijas struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz struktūrvienību vadītāju
apstiprinātiem reglamentiem, kas saskaņoti ar domi.
10. Administrācijas vadītājs ir pašvaldības izpilddirektors. Pašvaldības izpilddirektors kā iestādes
vadītājs atrodas domes priekšsēdētāja pakļautībā.
Administrācijas vadītāja vietnieka kompetenci īsteno pašvaldības izpilddirektora vietnieks, kurš
kā šīs iestādes vadītāja vietnieks atrodas pašvaldības izpilddirektora pakļautībā.
Administrācijas struktūrvienību un speciālistu tiešā pakļautība noteikta nolikuma 1.pielikumā.
Administrācijas vadītāja ilgstošas prombūtnes laikā (ikgadējais atvaļinājums, pārejoša darba
nespēja u.tml.) administrācijas vadītāja pienākumus izpilda pašvaldības izpilddirektora vietnieks.
11. Administrācijas vadītājs – pašvaldības izpilddirektors:
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11.1. organizē administrācijas funkciju pildīšanu un atbild par to, vada iestādes administratīvo
darbu, nodrošinot darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;
11.2. pārvalda administrācijas finanšu, personāla un citus resursus;
11.3. apstiprina administrācijas amatu sarakstu;
11.4. pieņem darbā un atlaiž no tā administrācijas darbiniekus. Struktūrvienību vadītājus un citus
administrācijas darbiniekus (izņemot saimnieciskos darbiniekus) darbā pieņem konkursa kārtībā.
Konkursa kārtībā izraudzīto struktūrvienību vadītāju pieņemšanu darbā iepriekš saskaņo ar domi;
11.5. nosaka administrācijas amatpersonu un darbinieku pienākumus;
11.6. izveido iestādes iekšējās kontroles sistēmu, nosaka pārvaldes lēmumu iepriekšpārbaudes un
pēcpārbaudes kārtību;
11.7. Bauskas novada pašvaldības nolikumā noteiktā kārtībā slēdz līgumus;
11.8. veic citus Bauskas novada pašvaldības nolikumā minētos uzdevumus, kā arī domes, domes
priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka dotus uzdevumus.
III. Administrācijas darbības tiesiskuma
nodrošināšanas mehānisms un pārskati par darbību
12. Administrācijas darbības tiesiskumu nodrošina administrācijas vadītājs. Administrācijas
vadītājs ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.
13. Administrācija ir domes tiešā pakļautībā. Dome ir tiesīga atcelt administrācijas pieņemtus
nelikumīgus un nelietderīgus lēmumus, ja ārējos normatīvos aktos nav noteikts citādi.
14. Administrācijas amatpersonu pieņemtos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt
domē, izņemot Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu lēmumus, kas pārsūdzami tiesā un
Ekonomikas un finanšu nodaļas nodokļu inspektoru, Sabiedriskās kārtības nodaļas vadītāja,
sabiedriskās kārtības sargu pieņemtos administratīvos aktus un faktisko rīcību, kas apstrīdami
domes priekšsēdētājam.
15. Domei ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatus par administrācijas darbu.
Pielikumā:
1. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
pārvaldes struktūrshēma uz 1 lp.
2. Amatu saraksts uz 5 lp.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

(paraksts)
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R.ĀBELNIEKS

1.pielikums
Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” nolikumam
APSTIPRINĀTA
ar Bauskas novada domes 30.06.2016.lēmumu
(protokols Nr.14, 35.p.)

Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” pārvaldes struktūrshēma

Izpilddirektors

Izpilddirektora vietnieks

Ekonomikas un
finanšu nodaļa

Bauskas novada
Būvvalde

Centralizētās
grāmatvedības
nodaļa

Saimnieciskā
nodaļa

Attīstības un
plānošanas nodaļa

Transporta nodaļa

Personāla
speciālists

Darba aizsardzības
speciālists

Juridiskā nodaļa

Iepirkumu
nodaļa

Sabiedriskās
kārtības nodaļa

Kanceleja

Sabiedrisko
attiecību nodaļa

Izglītības nodaļa

Bauskas Tūrisma
informācijas
centrs

Dzimtsarakstu
nodaļa

APSTIPRINĀTS
ar Bauskas novada domes
2016.gada
30.jūnija lēmumu
(prot.Nr.14, 35.p.)
2.pielikums

Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
amatu saraksts
Attīstības un plānošanas nodaļa
Nr.
p.k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

1.
2.
3.
4.

Nodaļas vadītājs
Teritorijas plānotājs
Projektu vadītājs

32 IIIB
51 IVA
32 IIC
32 IIIA

12
11
10

1448
1186
1046

1
1
4
1

10

998

Veselības veicināšanas
koordinētājs

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1448
1186
4184
998

Juridiskā nodaļa
Nr.
p.k.

1.
2.

Amats

Nodaļas vadītājs
Jurists

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

21 VA
21 IIIB

12
10

1448
1046

1
2

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1448
2092

Iepirkumu nodaļa
Nr.
p.k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amatu
mēnešalga
euro

Amatu
vienība

1.
2.

Nodaļas vadītājs
Vecākais iepirkumu
speciālists
Iepirkumu speciālists

2V

12

1448

1
1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1448
1046

2 IV
2 III B

11
9

1046
925

3

2775

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1186
965
1748
825

3.

Kanceleja
Nr.p
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amatu
mēnešalga
euro

Amatu
vienība

1.
2.
3.
4.

Kancelejas vadītājs
Pašvaldības sekretārs
Lietvedis
Lietvedis

18.3 V A
17 II
18.3 III
18.3 III

11
9
8
8

1186
965
874
825

1
1
2
1

1

5.
6.

7.

8

Klientu apkalpošanas
speciālists
Datorsistēmu un
datortīklu galvenais
administrators
Datorsistēmu un
datortīklu
administrators
Datortehniķis

23 IIA

6

523

1

523

19.3II B

11

1186

1

1186

19.6 III
19.6. II

10
8

1046
925

1
1

1046
925

Dzimtsarakstu nodaļa
Nr.p
.k.

1.
2.
3.

Amats

Nodaļas vadītājs
Nodaļas vadītāja
vietnieks
Inspektors

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

46 II

10

1086

1
1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1086
1026

46 II
46 I B

10
9

1026
885

1

885

Bauskas novada Būvvalde
Nr.p
.k.

1.
2.
3.
4.

5.

Amats

Vadītājs
Būvinspektors
Arhitekts
Ģeogrāfiskās
informācijas
sistēmas speciālists
Lietvedis

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

51 IVB
51 IVB
51 IV A

12
12
11

1448
1448
1186

1
1
1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1448
1448
1186

51 III
18.3 III

10
8

1046
825

1
1

1046
825

Saimnieciskā nodaļa
Nr.p.
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

1.
2.

Nodaļas vadītājs
Nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas
galvenais speciālists
Nekustamā īpašuma
vecākais speciālists
Būvinženieris
Projektu vadītājs
inženierbūvēs

3V

12

1448

1
1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1448
1046

3 IV

11

1046

20 II
20 III

9
10

925
1046
1046

1
1
1

925
1046
1046

32 IIC

10

3.
4.
5.

2

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

Projektu vadītājs
ēkās un būvēs
Būvtehniķis
Iedzīvotāju
reģistrēšanas un
dzīvokļu lietu
speciālists
Nekustamā īpašuma
speciālists
Saimniecības
pārzinis
Apkopējs
Ēkas un teritorijas
uzraugs

1046

1

1046

32 IIC
20 II

10
9

925

1

925

23 IIIB

9

925

1
3

925
2775

3 IIC
3 IIB

9
8

925
1

804

4,5
1

1665
370

3 IA

1

804
370

13 IB

2

370

Ekonomikas un finanšu nodaļa
Nr.p.
k.

1.
2.
3.
4.

Amats

Nodaļas vadītājs
Nodaļas vadītāja
vietnieks
Ekonomists
Nodokļu inspektors

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

12.1 IVA

12

1448

1
1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1448
1186

12.1 III A
12.1 IIC
12.3 II

11
10
9

1186
1046
925

2
4

2092
3700

Centralizētās grāmatvedības nodaļa
Nr.p.
k.

Amats

1.

Nodaļas vadītājs
galvenais
grāmatvedis
Nodaļas vadītāja
vietnieks galvenā
grāmatveža vietnieks
Vecākais
grāmatvedis
Grāmatvedis
Grāmatvedis

2.

3.
4.
5.

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

14 VA

12

1448

1

1448

14 IV
14 IIIB

11
10

1186

1

1186

14 IIIA
14 II

9
8

1046
925
874

11
9
3

11506
8325
2622

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

Sabiedriskās kārtības nodaļa
Nr.p.
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis
3

Mēnešalgas
grupa

1.
2.

Nodaļas vadītājs
Sabiedriskās kārtības
sargs

28.4 III

11
7

925
664

1
4

925
2656

28.4 IIA
Transporta nodaļa

Nr.p.
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Mēnešalga/
stundas
tarifa likme
euro

Amata
vienība

Mēnešalga/stundas
tarifa likme
euro

1.
2.
3.

Nodaļas vadītājs
Transporta pārraugs
Autobusa
vadītājs
(nepilns (80 st. mēn.)
summēts darba laiks )

3 III
3 IIB

10
8

1166
874

1
1

1166
874

41 III

7

4,482

14

4,482

Izglītības nodaļa
Nr.p.
k.
1.
2.

Amats

Nodaļas vadītājs
Metodiķis

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

29 IV
29 II

12
10

1307
1026

1
3

1307
3078

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Nr.p.
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansē-jums
euro

1.
2.

Nodaļas vadītājs
Sabiedrisko attiecību
speciālists

24 III

11

1086

1

1086

24 II

9

965

2

1930

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

1086
713
693
595

1
1
1
1

1086
713
693
595

Bauskas Tūrisma informācijas centrs
Nr.p.
k.
1.

2.
3.
4.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Tūrisma
informācijas centra
57 III
vadītājs
Tūrisma organizators 57 II
Tūrisma organizators 57 I
Namu pārzinis
3 II A

Mēnešalgas
grupa
11
9
6
6

4

Speciālisti
Nr.p.
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

1.
2.

Personāla speciālists
Darba aizsardzības
galvenais speciālists

30 IV A

10

1046

1

1046

6 IV

11

1046

1

1046
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 30.jūnijā

prot.Nr.14, 36.p.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu S.V. uz zemes vienības 1/2 domājamo
daļu Bērzu ielā X, Bauskā
Bauskas pilsētas domes Zemes komisija 2000.gada 6.decembrī pieņēma lēmumu par
tiesībām S.V., personas kods XXX un J.V., personas kods XXXX, par samaksu iegūt katram 1/2
domājamo daļu zemi Bauskā, Bērzu ielā 15.
J.V. 2001.gada 30.janvārī zemesgabala Bērzu ielā X, Bauskā 1/2 domājamo daļu ir izpircis
no Latvijas Hipotēku un zemes bankas un reģistrējis zemesgrāmatā uz sava vārda.
S.V. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā termiņā, tas ir, līdz 2008.gada
1.septembrim nav iesniedzis Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajā nodaļā reģistrācijai
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā apliecinājumu par priekšapmaksas
veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanas. S.V. miris
2015.gada 9.martā. Viņa īpašumu – 1/2 domājamo daļu no ēkām un būvēm Bērzu ielā X, Bauskā
saskaņā ar 2016.gada 25.aprīļa mantojuma apliecību mantojis J.V..
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas
tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta otrajai daļai personai, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas 26.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas
tiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktā kārtībā. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10
gadiem, ja vien nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, Bauskas novada dome
nolemj:
1. Noteikt, ka zemes lietošanas tiesības zemes vienības 592 m² platībā Bērzu ielā X, Bauskā,
kadastra apzīmējums XXXX, 1/2 domājamās daļas lietotājam J.V., kurš ir S.V. mantinieks
attiecībā uz namīpašumu Bērzu ielā X, Bauskā, izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas
1.punktā noteiktajā termiņā – 2008.gada 1.septembrī.
2. Noteikt S.V. mantiniekam J.V. attiecībā uz namīpašumu Bērzu ielā X Bauskā ar
2008.gada 1.septembri nomas tiesības uz zemes vienības 1/2 domājamo daļu Bērzu ielā X,
Bauskā, kadastra apzīmējums XXXX.

3. Noteikt, ka zemes vienības Bērzu ielā X, Bauskā, Bauskas nov., kadastra apzīmējums
XXXX, 1/2 domājamā daļa piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Saimnieciskajai nodaļai normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā sagatavot nomas līgumu un noslēgt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXXX nomas
līgumu ar J.V..
5. Uzdot Bauskas novada administrācijas Saimnieciskajai nodaļai reģistrēt zemes vienības
Bērzu ielā X, Bauskā, Bauskas nov., kadastra apzīmējums XXXX, 1/2 domājamo daļu
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
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.
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prot.Nr.14, 37.p.

Par atlīdzības noteikšanu par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo
īpašumu Mazā Salātu iela 2, Bauskā
Bauskas novada administrācija 2015.gada 10.jūnijā pieņēma lēmumu „Par zemes ierīcības
projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam Mazā Salātu iela 2, Bauskā”. Ar šo lēmumu tika
atļauts SIA „NI” uzsākt nekustamā īpašuma Mazā Salātu iela 2, Bauskā, kadastra Nr.4001 004
0063, zemes vienības 1,4084 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0063 sadalīšanu piecās
zemes vienībās. Izstrādātais zemes ierīcības projekts tika apstiprināts ar Bauskas novada
administrācijas 2015.gada 20.augusta lēmumu „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamam īpašumam Mazā Salātu iela 2, Bauskā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu un adreses piešķiršanu”. Nekustamā īpašuma sadalīšanas rezultātā tika izveidots jauns
nekustamais īpašums Mazā Salātu iela 2, Bauska, kadastra Nr. 4001 004 0063, kas sastāv no
zemes vienības 1688 m² platībā, kadastra apzīmējums 4001 004 0256 un tai noteikts nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma un ceļu zemes
nodalījuma joslā, kods 1101. Uz atdalītās zemes vienības atrodas Bauskas novada pašvaldības
īpašumā esošās Mazās Salātu ielas daļa (Mazās Salātu ielas un Salātu ielas krustojums).
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikta pašvaldības autonomā
funkcija: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un
laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai
paredzēto teritoriju apgaismošanu; skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana utt.).
Lai uzlabotu satiksmes un gājēju drošību, uz zemes vienības Mazā Salātu iela 2 ir paredzēts
izbūvēt gājēju celiņu gar 78 dzīvokļu dzīvojamo māju Salātu ielā 33 no Mazās Salātu ielas līdz
Zaļajai ielai, kā arī veikt Mazās Salātu un Salātu ielas krustojuma rekonstrukciju un tāpēc ir
lietderīgi no SIA „NI” atsavināt sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nekustamo īpašumu Mazā
Salātu iela 2, Bauskā.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma sertificēta J.Boča vērtējumu nekustamā īpašuma Mazā
Salātu iela 2, Bauska, kadastra Nr. 4001 004 0063, tirgus vērtība pēc stāvokļa 2016.gada 6.jūnijā
noteikta 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro).
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.

Apstiprināt atlīdzību 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro) apmērā SIA „NI” par sabiedrības
vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu Mazā Salātu iela 2, Bauska, kadastra Nr. 4001
004 0063, uz kura atrodas Bauskas novada pašvaldībai piederošā Mazās Salātu ielas daļa.

2. Ierosināt sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma Mazā
Salātu iela 2, Bauskā atsavināšanu no SIA „NI” par atlīdzību 10 000 EUR (desmit tūkstoši
euro).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta trešo daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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prot.Nr.14, 38.p.

Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
„X”, Mežotnes pagastā
Nekustamais īpašums „X”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. XXXX, sastāv no
dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums XXXX, ar diviem dzīvokļu īpašumiem.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes pagasta Zemesgrāmatas
nodalījumu Nr. 100000420304 nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. XXXX, reģistrēts uz
Bauskas novada pašvaldības vārda.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.1 saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu
nodaļas Mežotnes pagasta Zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000420304-1 pieder A.Z.
Dzīvojamā mājā „X” esošais dzīvoklis „X”, dz.1 saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu
nodaļas Mežotnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000420304-2 pieder A.Z.
Tā, kā nekustamais īpašums „X”, kadastra Nr. XXXX, pilnībā pieder A.Z., tad pašvaldības
īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu dzēšamas.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāci ju” 48.panta
pirmo punktu 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 „X”,
Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. XXXX, 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 īpašumu
tiesību dzēšanai uz nekustamo „X”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. XXXX.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par adreses piešķiršanu Ošu un Lauku ielām Codes pagasta Jauncodes ciemā
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa lēmumu „Par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 4052 009 0428, 4052 009 0429 un 4052 009 0430 apvienošanu un nosaukuma
piešķiršanu Codes pagastā” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0428 piešķirts
nosaukums Lauku iela.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa lēmumu „Par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 4052 009 0431 un 4052 009 0432 apvienošanu un nosaukuma piešķiršanu” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0431 piešķirts nosaukums Ošu iela.
Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi”
nosaka, ka iela ir adresācijas objekts, kuram piešķirama adrese.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 20.punktu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 ,,Adresācijas
noteikumi” 2.6. apakšpunktu, Bauskas novada dome, nolemj:
1. Nekustamam īpašumam „Lauku iela”, kadastra Nr.4052 009 0428, kas sastāv no zemes
vienības 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0118 piešķirt adresi Lauku iela,
Jauncode, Codes pag., Bauskas nov.
2. Nekustamam īpašumam „Ošu iela”, kadastra Nr.4052 009 0421, kas sastāv no zemes
vienības 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0431 piešķirt adresi Ošu iela,
Jauncode, Codes pag., Bauskas nov.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”, Codes pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 25.maijā saņemts D.Z. iesniegums (reģistrēts ar Nr.
9-1/1070), kurā izteikts lūgums nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „X”, Codes pagastā.
Izskatot D.Z. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „X”,
Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. XXX, sastāv no zemes vienības 0,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu XXXX un piekrīt Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas novada domes
2011.gada 28.jūlija lēmumu „Par starpgabalu statusu piešķiršanu zemes vienībām Codes
pagastā”. Īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemes īpašnieks, ja
viņš vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei.
D.Z. nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.XXXX, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
XXXX piegul pašvaldības īpašumam „X”.
Ievērojot iepriekšminēto 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 1.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 pašvaldībai piekrītošo
nekustamo īpašumu „X ”, kadastra Nr. XXXX.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „X”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. XXXX, kas sastāv no
zemes vienības 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXXX.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs
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Par Bauskas novada domes 2015.gada 29.oktobra lēmuma „Par Bauskas
novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Garozas muiža” Mežotnes pagastā
atsavināšanu” atcelšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 1.jūnijā saņemta iedzīvotāju vēstule (reģistrēta ar
Nr.9-1/1129), kurā izteikts viedoklis pret Garozas muižas parka nodošanu atsavināšanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada dome 2015.gada 29.oktobrī pieņēma lēmumu „Par Bauskas novada
pašvaldības nekustamā īpašuma „Garozas muiža” Mežotnes pagastā atsavināšanu”. Ar šo lēmumu
tika noteikts, ka tiks nodots atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldības īpašums
„Garozas muiža”, kadastra Nr. 4072 001 0025;
nekustamais īpašums „Garozas muiža”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4072 001
0025, sastāv no zemes vienības 3,19 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 001 0025 un pils
ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 4072 001 0025 001 uz tās, zemes vienības 0,034 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4072 001 0099 un dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 4072
001 0099 001 uz tās un zemes vienības 0,0424 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 001 0100
un dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 4072 001 0100 001 uz tās;
visas ēkas ir daļēji sabrukušas un nav piemērotas izmantošanai.
Savā iesniegumā iedzīvotāji norāda, ka Garozas muižas parks nepieciešams viņiem kā atpūtas
un brīvā laika pavadīšanas vieta, kā arī apliecina savu darbību parkā talku veidā.
Bauskas novada dome 2015.gada 26.novembrī pieņēma lēmumu „Par darba grupas
izveidošanu pansionāta „Derpele” pārcelšanai uz Mežotnes internātvidusskolas telpām”. Pašreiz
notiek Mežotnes internātvidusskolas telpu projektēšana, to pielāgošanai pansionāta vajadzībām.
Garozas muižas parks ir piemērots topošā pansionāta iemītniekiem kā izcila pastaigu un
rekreācijas vieta.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Atcelt Bauskas novada domes 2015.gada 29.oktobra lēmumu „Par Bauskas novada
pašvaldības nekustamā īpašuma „Garozas muiža” Mežotnes pagastā atsavināšanu”.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
Domes priekšsēdētājs
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Par nekustamā īpašuma „X” daļas
Gailīšu pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 11.aprīlī saņemts L.F. iesniegums, kurā tiek lūgts
Bauskas novada domei iznomāt nekustamā īpašuma „X” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
XXXX daļu 2 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „X”,
kadastra Nr. XXXX, pieder pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas
Gailīšu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000431194.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību 2013.
gada 4.jūnijā tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Gailīšu pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājaslapā interneta sadaļā „Noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo
zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par valsts vai pašvaldības 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 L.F., personas kods XXXX, deklarētās dzīvesvietas adrese: „Brunavišķi” -X,
Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931, nekustamā īpašuma „X” zemes vienības ar kadastra
apzīmējums XXXX daļu 2 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai saskaņā ar grafisko
pielikumu.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.07.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.4. Uzdot Bauskas novada
pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un noslēgt ar L.F. šā
lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu.”
Domes priekšsēdētājs
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 007 0143 Ceraukstes
pagastā nodošanu īpašumā bez atlīdzības
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 30.maijā saņemts A.B. iesniegums, kurā izteikts
lūgums, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, nodot
īpašumā bez atlīdzības zemes vienību ar kadastra apzīmējumu XXXX.
Izskatot A.B. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums „ X”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. XXXX, sastāv no
zemes vienības 0,27 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXXX un pieder Bauskas novada
pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta
zemesgrāmatu nodalījumu Nr. 1000 0055 6054;
uz zemes vienības atrodas par pajām privatizēta 2 dzīvokļu dzīvojamā māja (būves kadastra
apzīmējums 4050 007 0143 001);
A.B., pamatojoties uz 11.07.1994. vienošanos par mantas nošķiršanu un uz zvērinātas
notāres Aijas Biezās 24.03.2015. izdotu mantojuma apliecību reģistra Nr.901, ir ieguvis īpašumā
dzīvokli Nr.1;
Z.S., pamatojoties uz 24.01.1994. vienošanos par mantas nošķiršanu, ir ieguvusi īpašumā
dzīvokli Nr.2.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmajā daļā
noteikts, ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par kooperatīvo
dzīvokļu privatizāciju” un likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu
privatizāciju”, privatizācijas komisija nosaka katra dzīvokļa kopīpašuma domājamo daļu un nodod
privatizācijai vai nomā uz 99 gadiem zemesgabalu, uz kura dzīvojamā māja uzcelta. Savukārt
iepriekšminētā likuma 75.panta ceturtā daļa paredz, ka par pajām privatizētu dzīvokļu īpašniekiem
valsts un pašvaldību zemesgabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības,
slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo
māju privatizāciju” 75.panta pirmo un ceturto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot par pajām privatizēto dzīvokļu īpašniekiem īpašumā bez atlīdzības 2 dzīvokļu
dzīvojamai mājai „X”, Ceraukstes pag., Bauskas nov. piesaistīto zemes vienību 0,27 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 007 0143 proporcionāli katra dzīvokļa kopīpašuma
domājamai daļai.
2. Uzdot Bauskas novada Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijai noslēgt ar
dzīvokļu īpašniekiem vienošanos par zemes domājamo daļu nodošanu īpašumā bez
atlīdzības.

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
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 004 0065 Ceraukstes
pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 1.jūnijā saņemts Vecumnieku novada Skaistkalnes
pagasta zemnieku saimniecības „Andriņi” iesniegums (reģistrēts ar Nr.1959), kurā tiek lūgts
iznomāt zemes vienību 3,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 004 0065, sākot ar 2016.gada
1.novembri.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka saskaņā ar Ceraukstes pagasta
padomes 2008.gada 16.septembra lēmumu „Par lauku apvidus zemes piekritību” zemes vienība
3,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 004 0065 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 31.maija līdz 2016.gada 14.jūnijam tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā,
Ceraukstes pagasta pārvaldē un publicēta Bauskas novada pašvaldības 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 Vecumnieku novada Skaistkalnes pagasta zemnieku saimniecībai „Andriņi”,
reģistrācijas Nr.43601005797, juridiskā adrese: „Andriņi”, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov.,
LV-3924 zemes vienību 3,10 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 004 0065 saskaņā ar
grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 4 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Vecumnieku novada Skaistkalnes pagasta zemnieku saimniecību „Andriņi” šā lēmuma
1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Bauskas novada domes
2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu
iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0133 daļas Ceraukstes
pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 6.jūnijā saņemts SIA „CERAUKSTE AGRO”
iesniegums (reģistrēts ar Nr.1996), kurā lūgts iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4050 005 0133 daļu 5,25 ha platībā, sākot ar 2016.gada 1.novembri.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka saskaņā ar Ceraukstes pagasta
padomes 2008.gada 16.septembra lēmumu „Par lauku apvidus zemes piekritību” zemes vienība
5,50 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0133 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 1.jūnija līdz 2016.gada 15.jūnijam tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā,
Ceraukstes pagasta pārvaldē un publicēta Bauskas novada pašvaldības mājaslapas sadaļā „Noma”.
Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt SIA „CERAUKSTE AGRO”, reģistrācijas Nr.43603000544, juridiskā adrese: Centra
iela 15, Mūsa, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3901, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4050 005 0133 daļu 5,25 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 4 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar SIA „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 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0259 Ceraukstes
pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 1.jūnijā saņemts SIA „Ceraukstīte” iesniegums
(reģistrēts ar Nr.1955), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienību 1,60 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4050 009 0259, sākot ar 2016.gada 1.novembri.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka saskaņā ar Ceraukstes pagasta
padomes 2008.gada 16.septembra lēmumu „Par lauku apvidus zemes piekritību” zemes vienība
1,60 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 009 0259 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 25.maija līdz 2016.gada 8.jūnijam tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā,
Ceraukstes pagasta pārvaldē un publicēta Bauskas novada pašvaldības mājaslapas sadaļā „Noma”.
Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt SIA „Ceraukstīte”, reģistrācijas Nr.53603003491, juridiskā adrese: Klēts iela 18,
Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3908, zemes vienību 1,60 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4050 009 0259 saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar SIA „Ceraukstīte” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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 30.jūnijā

prot.Nr.14, 47.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 010 0037 daļu Ceraukstes
pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 1.jūnijā saņemts SIA „Ceraukstīte” iesniegums
(reģistrēts ar Nr.1955), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 010
0037 divas daļas 3,90 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka saskaņā ar Ceraukstes pagasta
padomes 2008.gada 16.septembra lēmumu „Par lauku apvidus zemes piekritību” zemes vienība
6,40 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4050 010 0037 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 25.maija līdz 2016.gada 8.jūnijam tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā,
Ceraukstes pagasta pārvaldē un publicēta Bauskas novada pašvaldības mājaslapas sadaļā „Noma”.
Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt SIA „Ceraukstīte”, reģistrācijas Nr.53603003491, juridiskā adrese: Klēts iela 18,
Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3908, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050
010 0037 divas daļas 3,90 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai
izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.07.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar SIA „Ceraukstīte” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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 30.jūnijā

prot.Nr.14, 48.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 010 0045 Ceraukstes
pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 1.jūnijā saņemts SIA „Ceraukstīte” iesniegums
(reģistrēts ar Nr.1955), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienību 1,10 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4050 010 0045, sākot ar 2016.gada 1.novembri.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka saskaņā ar Ceraukstes pagasta
padomes 2008.gada 16.septembra lēmumu „Par zemes piekritību” un Bauskas novada
administrācijas 2012.gada 7.marta lēmumu „Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4050 010 0036
Ceraukstes pagastā sadalīšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu, nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa noteikšanu” zemes vienība 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 25.maija līdz 2016.gada 8.jūnijam tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā,
Ceraukstes pagasta pārvaldē un publicēta Bauskas novada pašvaldības mājaslapas sadaļā „Noma”.
Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt SIA „Ceraukstīte”, reģistrācijas Nr.53603003491, juridiskā adrese: Klēts iela 18,
Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3908, zemes vienību 1,10 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4050 010 0045 saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar SIA „Ceraukstīte” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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 30.jūnijā

prot.Nr.14, 49.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0001 daļas 13,42 ha
platībā Īslīces pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 25.maijā saņemts Bauskas novada Īslīces pagasta
zemnieku saimniecības „Saulītes” iesniegums (reģistrēts ar Nr.1881), kurā tiek lūgts iznomāt
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0001 daļu 13,42 ha platībā, sākot ar 2016.gada
1.novembri.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustams īpašums pieder
Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.3.
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 25.maija līdz 2016.gada 8.jūnijam tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Īslīces
pagasta pārvaldē un publicēta Bauskas novada pašvaldības 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 Bauskas novada Īslīces pagasta zemnieku saimniecībai „Saulītes”, reģistrācijas
Nr.43601025740, juridiskā adrese: „Dzeguzes”, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0001 daļu 13,42 ha platībā saskaņā ar grafisko
pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 4 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Bauskas novada Īslīces pagasta zemnieku saimniecību „Saulītes” šā lēmuma 1.punktā
minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem
Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību
un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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
Bauskā
2016.gada 30.jūnijā

prot.Nr.14, 50.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0001 daļas 4,16 ha
platībā Īslīces pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 23.maijā saņemts M.S. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.1047), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXXX daļu 4,16 ha
platībā, sākot ar 2016.gada 1.novembri.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums pieder
Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Īslīces
pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.3.
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 25.maija līdz 2016.gada 8.maijam tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Īslīces
pagasta pārvaldē un publicēta Bauskas novada pašvaldības 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 M.S., personas kods XXXX, dzīvesvietas adrese: „Birztalas”-X, Ādžūni, Īslīces pag.,
Bauskas nov., LV-3914, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXXX daļu 4,16 ha platībā
saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 4 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar M.S. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un
Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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 30.jūnijā

prot.Nr.14, 51.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0019 daļas 1,83 ha
platībā Īslīces pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 24.maijā saņemts Bauskas rajona Īslīces pagasta
zemnieku saimniecības „Ozoli” iesniegums (reģistrēts ar Nr.1876), kurā tiek lūgts iznomāt zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0019 daļu 1,83 ha platībā, sākot ar 2016.gada
1.novembri.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka saskaņā ar Īslīces pagasta
padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu „Par zemes piekritību” zemes vienība 20,68 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0019 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 26.maija līdz 2016.gada 9.jūnijam tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Īslīces
pagasta pārvaldē un publicēta Bauskas novada pašvaldības 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 Bauskas rajona Īslīces pagasta zemnieku saimniecībai „Ozoli”, reģistrācijas
Nr.43601004679, juridiskā adrese: „Garauši”, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 009 0019 daļu 1,83 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Bauskas rajona Īslīces pagasta zemnieku saimniecības „Ozoli” šā lēmuma 1.punktā
minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem
Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību
un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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 30.jūnijā

prot.Nr.14, 52.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXXX daļas 2,60 ha platībā
Īslīces pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 14.jūnijā saņemts J.K. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.1231), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXXX daļu 2,60 ha
platībā, sākot ar 2016.gada 1.novembri.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
saskaņā ar Īslīces pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu „Par zemes
piekritību” zemes vienība 20,68 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXXX 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 14.jūnija līdz 2016.gada 28.jūnijam tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Īslīces
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 J.K., personas kods XXXX, deklarētās dzīvesvietas adrese: „Komunārs 3”-X, Ādžūni,
Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXXX piecas daļas
2,60 ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar J.K. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un
Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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 30.jūnijā

prot.Nr.14, 53.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 014 0047 Brunavas pagastā
iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 10.jūnijā saņemts Tarvida Gintauta Brunavas
pagasta zemnieku saimniecībai „ALEKSANDRĪNA” iesniegums (reģistrēts ar Nr.2091), kurā tiek
lūgts iznomāt zemes vienību 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 014 0047, sākot ar
2016.gada 1.novembri.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
saskaņā ar Brunavas pagasta padomes 2008.gada 22.septembra lēmumu ,,Par neapbūvēto
lauku apvidus zemes piekritību Brunavas pašvaldībai” zemes vienība 2,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4046 014 0047 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 10.jūnija līdz 2016.gada 24.jūnijam 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.
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 Tarvida Gintauta Brunavas pagasta zemnieku saimniecībai „ALEKSANDRĪNA”,
reģistrācijas Nr.43601024586, juridiskā adrese: „Karvišķe”, Brunavas pag., Bauskas nov., LV3907, zemes vienību 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 014 0047 saskaņā ar grafisko
pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Tarvida Gintauta Brunavas pagasta zemnieku saimniecību „ALEKSANDRĪNA” šā
lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Bauskas novada domes
2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu
iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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 30.jūnijā

prot.Nr.14, 54.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 014 0046 daļas Brunavas
pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 10.jūnijā saņemts Tarvida Gintauta Brunavas
pagasta zemnieku saimniecībai „ALEKSANDRĪNA” iesniegums (reģistrēts ar Nr.2091), kurā tiek
lūgts iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 014 0046 divas daļas 11,8 ha platībā,
sākot ar 2016.gada 1.oktobri.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
saskaņā ar Brunavas pagasta padomes 2008.gada 22.septembra lēmumu ,,Par neapbūvēto
lauku apvidus zemes piekritību Brunavas pašvaldībai” zemes vienība 15,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4046 014 0046 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 10.jūnija līdz 2016.gada 24.jūnijam tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā,
Brunavas pagasta pārvaldē un publicēta Bauskas novada pašvaldības 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 Tarvida Gintauta Brunavas pagasta zemnieku saimniecībai „ALEKSANDRĪNA”,
reģistrācijas Nr.43601024586, juridiskā adrese: „Karvišķe”, Brunavas pag., Bauskas nov., LV3907, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 014 0046 divas daļas 11,8 ha platībā, saskaņā
ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.10.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 4 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Tarvida Gintauta Brunavas pagasta zemnieku saimniecību „ALEKSANDRĪNA” šā
lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Bauskas novada domes
2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu
iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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 30.jūnijā

prot.Nr.14, 55.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 022 0035 Brunavas pagastā
iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 13.maijā saņemts M.D. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.1206), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienību 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXXX,
sākot ar 2016.gada 1.novembri.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
saskaņā ar Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija lēmumu „Par zemes vienību ar
kadastra apzīmējumiem 4046 022 0013 un 4046 022 0035 „Kampari” Brunavas pagastā
piekritību” zemes vienība 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXXX 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 9.jūnija līdz 2016.gada 23.jūnijam 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.
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 M.D., personas kods XXXX, deklarētās dzīvesvietas adrese: „X”, Brunavas pag.,
Bauskas nov., LV-3907, zemes vienību 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXXX saskaņā ar
grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.11.2016. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 4 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar M.D. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un
Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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 30.jūnijā

prot.Nr.14, 56.p.

Par domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka ikgadējo atvaļinājumu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 22.jūnijā saņemts domes priekšsēdētāja Raita
Ābelnieka iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu – sešas
kalendāra dienas – sākot ar 2016.gada 22.jūliju.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 40.panta pirmo daļu , 41.panta pirmo daļu, Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra
saistošo noteikumu Nr.32 „Bauskas novada pašvaldības nolikums” 22.1.apakšpunktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada domes priekšsēdētājam Raitim Ābelniekam ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma daļu – sešas kalendāra dienas – no 2016.gada 22.jūlija līdz 2016.gada 27.jūlijam.
2. Noteikt, ka domes priekšsēdētāja Raita Ābelnieka pienākumus viņa atvaļinājuma laikā pilda
domes priekšsēdētāja vietnieks Alvis Feldmanis.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

