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 29.septembrī

prot.Nr.22, 1.p.

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts” piešķiršanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta nolikuma Nr.2 „Par Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumiem” 29. un 35.punktu un Bauskas novada pašvaldības
Apbalvojumu piešķiršanas padomes 2016.gada 23.septembra atzinumu, Bauskas novada dome
nolemj:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts”:
1. Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotājam Ivaram Prīsim (personas kods xxxx) par ilggadēju
profesionālu pedagoģisko darbu un sabiedriskajām aktivitātēm. Pieteikuma iesniedzēja –
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Bauskas Valsts ģimnāzija”.
2. Īslīces vidusskolas skolotājai Lūcijai Zvejniecei (personas kods xxxx) par ieguldījumu
pedagoģiskajā un sabiedriskajā darbā un sakarā ar 80 gadu jubileju. Pieteikuma iesniedzēja
– Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Īslīces vidusskola”.
3. Bauskas sākumskolas skolotājai Veltai Šulcei (personas kods xxxx) par profesionālu,
nesavtīgu un atbildīgu darbu un sakarā ar 85 gadu jubileju. Pieteikuma iesniedzēja –
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Bauskas sākumskola”.
4. Bauskas sākumskolas skolotājai Inārai Gudaņecai (personas kods xxxx) par ilggadēju
profesionālu, apzinīgu pedagoģisko darbu un sakarā ar 75 gadu jubileju. Pieteikuma
iesniedzēja – Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Bauskas sākumskola”.
5. Vecsaules pamatskolas skolotājai Guntai Siliņai (personas kods xxxx) par ieguldījumu
Bauskas novada izglītības attīstībā un sakarā ar nozīmīgu dzīves un darba jubileju.
Pieteikuma iesniedzēja– Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Vecsaules
pamatskola”.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 29.septembrī

prot.Nr.22, 2.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta nolikumā Nr.2
„Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem”
Pamatojoties uz Valsts apbalvojumu likuma 2.panta otro daļu, Ministru kabineta 2010.gada
5.oktobra noteikumu Nr.928 „Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi”
8.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta 2.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu Nr.8 „Grozījums Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta
nolikumā Nr.2 „Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.oktobrī.
Pielikumā: 2016.gada 29.septembra nolikums Nr.8 uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

NOLIKUMS
Bauskā
2016.gada 29.septembrī

Nr. 8
(protokols Nr.22, 2.punkts)

Grozījums Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta nolikumā Nr.2 „Par
Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem”
Izdots saskaņā ar Valsts apbalvojumu likuma
2.panta otro daļu, Ministru kabineta
2010.gada 5.oktobra noteikumu Nr.928
„Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un
pašvaldību apbalvojumi” 8.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, 41.panta 2.punktu
Izdarīt šādu grozījumu Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta nolikumā Nr.2 „Par
Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem”:
Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:
„13. Apbalvojumu „Mūža ieguldījums” piešķir vairākas reizes gadā. Personām apbalvojumu
pasniedz Bauskas novada svētkos vai citā svētku reizē. Nozarē pasniedz vienu apbalvojumu
gadā.”.
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

APSTIPRINĀTS
ar Bauskas novada domes
2014.gada
27.marta
(prot.Nr.5, 16.p.)

lēmumu

NOLIKUMS
Bauskā
2014.gada 27.martā

Nr.2

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem
(Grozījumi 29.08.2016.)
I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas un pasniegšanas
kārtību.
2. Bauskas novada pašvaldības apbalvojumi ir:
2.1. apbalvojums „Mūža ieguldījums”;
2.2. tituls „Bauskas novada Goda pilsonis”;
2.3. Goda raksts;
2.4. Atzinības raksts;
2.5. Pateicības raksts.
3. Bauskas novada pašvaldības apbalvojumus pasniedz domes priekšsēdētājs, domes
priekšsēdētāja vietnieks, pašvaldības izpilddirektors vai cita domes priekšsēdētāja
pilnvarota persona.
4. Katrs apbalvojums tiek reģistrēts apbalvojumu reģistrā, norādot apbalvotās fiziskās
personas vārdu, uzvārdu, kolektīva vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas
numuru, juridisko adresi, apbalvojuma veidu, apbalvojuma saņemšanas pamatojumu un
datumu.
5. Pieteikums apbalvošanai jāiesniedz Bauskas novada administrācijā Uzvaras ielā 1,
Bauskā ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlamās apbalvojuma pasniegšanas dienas, izņemot
titulu „Bauskas novada Goda pilsonis”.
II. Apbalvojums „Mūža ieguldījums”
6. Apbalvojumu „Mūža ieguldījums” piešķir par ilggadēju, godprātīgu un izcilu darbu
Bauskas novada labā un/vai sakarā ar nozīmīgu dzīves un darba jubileju.
7. Apbalvojuma „Mūža ieguldījums” atribūti ir balva (1.pielikums), apliecinājuma raksts
(2.pielikums) un naudas balva 150 euro apmērā.
8. Balvas pamatne veidota no apslīpēta dolomīta, pusloka detaļas ir 8 mm biezs stikls ar
pulētām malām. Lāzergriezts lauva izgatavots no metāla, pēc tam apzeltīts.
9. Izvirzīt kandidātu apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanai var domes deputāti,
Bauskas novadā reģistrētās juridiskās personas, valsts un pašvaldības institūcijas vai ne

mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Bauskas novada
administratīvajā teritorijā.
10. Izvirzot kandidātu apbalvojumam „Mūža ieguldījums”, pieteikumā jānorāda:
10.1. apbalvojamās personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, darbavieta, ieņemamais amats
vai nodarbošanās, kontaktinformācija;
10.2. iesniedzējiem – 10 pilngadīgajām personām: vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un
kontaktinformācija;
10.3. juridiskai personai vai iestādei: nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese
(iestādes atrašanās vieta), kontaktinformācija.
11. Pieteikumam jāpievieno:
11.1. rekomendācijas raksts, kurā jāsniedz vispusīgs personas nopelnu saraksts;
11.2. kandidāta dzīves apraksts;
11.3. citu personu atsauksmes (vēlamas).
12. Iesniegtos pieteikumus apkopo un izvērtē ar Bauskas novada domes lēmumu izveidotā
Apbalvojumu piešķiršanas padome. Apbalvojumu „Mūža ieguldījums” piešķir ar domes
lēmumu.
13. Apbalvojumu „Mūža ieguldījums” piešķir vairākas reizes gadā. Personām apbalvojumu
pasniedz Bauskas novada svētkos vai citā svētku reizē. Nozarē pasniedz vienu
apbalvojumu gadā. (29.08.2016.grozījumu redakcijā.)
14. Apbalvojumu „Mūža ieguldījums” vienai personai piešķir vienu reizi.
15. Ja persona, kurai piešķirts novada pašvaldības apbalvojums, mirusi starplaikā no
apbalvošanas lēmuma pieņemšanas līdz apbalvojuma pasniegšanas dienai, balvu un
apliecinājuma rakstu saņem glabāšanā apbalvotā tuvākie radinieki.
III. Tituls „Bauskas novada Goda pilsonis”
16. Apbalvojumu – titulu „Bauskas novada Goda pilsonis” piešķir fiziskām personām par
sevišķiem nopelniem Bauskas novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības,
sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, saimnieciskajā vai citā jomā. Par nopelniem
uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.
17. Apbalvojumu „Bauskas novada Goda pilsonis” var piešķirt arī Latvijas un ārvalstu
amatpersonām, kā arī sadraudzības pilsētu un pašvaldību pārstāvjiem.
18. Bauskas novada Goda pilsonim pasniedz goda zīmi „Bauskas novada Goda pilsonis”
(3.pielikums), apliecinājuma rakstu par titula „Bauskas novada Goda pilsonis”
piešķiršanu (4.pielikums) un naudas balvu 150 euro apmērā.
19. Goda zīme ir izgatavota no sudraba, ģerboņa zilā krāsa ieklāta ar emalju, lauva uzdrukāts
sietspiedes tehnikā. Uzraksts „Bauskas novada Goda pilsonis”, goda zīmes lentas –
novada ģerboņa krāsās.
20. Kandidātus titula „Bauskas novada Goda pilsonis” piešķiršanai var izvirzīt domes
deputāti, novada pašvaldības institūcijas, Bauskas novadā reģistrētās juridiskās personas,
valsts institūcijas vai ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta
Bauskas novada administratīvajā teritorijā, norādot dzīvesvietas adresi un
kontaktinformāciju.
21. Kandidātu izvirzīšana notiek rakstveidā, iesniedzot pieteikumu Bauskas novada
administrācijā Uzvaras ielā 1, Bauskā darba dienās, 30 dienu laikā pēc kandidātu
pieteikšanas izsludināšanas novada pašvaldības mājaslapā, vietējā presē un citos masu
informācijas līdzekļos.
22. Izvirzot kandidātu apbalvojuma saņemšanai pieteikumā jānorāda:
22.1. izvirzāmā kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas dati, nodarbošanās, dzīvesvietas adrese,
kontaktinformācija;
22.2. kandidāta dzīves apraksts;
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22.3. vispusīgs kandidāta aktivitāšu apraksts, par kurām ierosināts piešķirt apbalvojumu
„Bauskas novada Goda pilsonis”;
22.4. informācija par kandidāta pieteicēju, kontaktinformācija;
22.5. citu personu atsauksmes (vēlamas).
23. Pieteikumus apkopo un izvērtē ar Bauskas novada domes lēmumu izveidotā
Apbalvojumu piešķiršanas padome. Apbalvojumu „Bauskas novada Goda pilsonis”
piešķir ar domes lēmumu.
24. Izskatot pieteikumus par titula „Bauskas novada Goda pilsonis” piešķiršanu,
Apbalvojumu piešķiršanas padome vērtē:
24.1. pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti;
24.2. ieguldījumu kultūras, izglītības, saimnieciskajā vai citā jomā, kā arī novada attīstībā
kopumā;
24.3. pozitīva novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu;
24.4. profesionālo darbību;
24.5. ilggadēju un panākumiem bagātu darbu Bauskas novada labā;
24.6. citus īpašus nopelnus.
25. Titulu „Bauskas novada Goda pilsonis” piešķir vienu reizi gadā, apbalvojumu pasniedz
Bauskas novada svētkos.
26. Apbalvojums „Bauskas novada Goda pilsonis” Latvijas un ārvalstu amatpersonām, kā arī
sadraudzības pilsētu un pašvaldību pārstāvjiem var tikt piešķirts noteiktā laika intervāla
starplaikā, pieņemot par to domes lēmumu.
27. Ja persona, kurai piešķirts apbalvojums, mirusi starplaikā no apbalvošanas lēmuma
pieņemšanas līdz apbalvojuma pasniegšanas dienai, goda zīmi un apliecinājuma rakstu
saņem glabāšanā apbalvotā tuvākie radinieki.
28. Apbalvojumu „Bauskas novada Goda pilsonis” vienai personai piešķir vienu reizi.
IV. Goda raksts
29. Goda raksts ir rakstisks apbalvojums un naudas balva fiziskām personām 100 euro
apmērā, juridiskām personām, pašvaldības iestādēm vai amatierkolektīviem līdz
1500 euro apmērā par izciliem nopelniem novada un valsts mērogā, ieguldījumu
tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, sportā
vai sabiedriskajā darbā. Goda rakstu pasniedz svinīgos apstākļos un arī jubileju reizēs
(5.pielikums).
30. Goda raksts var tikt piešķirts jebkurai fiziskai, juridiskai personai vai personu grupai,
pašvaldības iestādei, amatierkolektīvam (koris, deju kolektīvs, kopa u.c.), kas nolikumā
noteiktajā kārtībā ieteikti apbalvojuma saņemšanai un par kura apbalvošanu pieņemts
lēmums.
31. Kandidātus apbalvošanai ar Goda rakstu var ieteikt domes deputāti, novada pašvaldības
institūcijas, valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas, profesionālās biedrības
(asociācijas), pieteikumā sniedzot informāciju par pieteicēju, vai ne mazāk kā
10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Bauskas novada administratīvajā
teritorijā, norādot dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju.
32. Izvirzot kandidātu apbalvojuma saņemšanai pieteikumā jānorāda:
32.1. piesakot fizisku personu – pieteiktās fiziskās personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati,
darbavieta, ieņemamais amats, kontaktinformācija;
32.2. piesakot juridisku personu vai pašvaldības iestādi apbalvojuma saņemšanai, jāaizpilda
pieteikuma veidlapa (7.pielikums);
32.3. piesakot amatierkolektīvu – pieteiktā amatierkolektīva nosaukums, amatierkolektīva
vadītāja vārds un uzvārds, kontaktinformācija;
32.4. apraksts – vispusīgs motivēts pamatojums, par ko persona, pašvaldības iestāde,
juridiska persona vai amatierkolektīvs izvirzīts apbalvošanai.
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35. Iesniegtos pieteikumus apkopo un izvērtē ar Bauskas novada domes lēmumu izveidotā
Apbalvojumu piešķiršanas padome. Apbalvojumu „Goda raksts” piešķir ar domes
lēmumu.
36. Goda rakstu var piešķirt atkārtoti, bet ne biežāk kā vienreiz trīs gados.
V. Atzinības raksts
37. Atzinības raksts ir rakstiska pateicība un naudas balva 50 euro vērtībā fiziskām
personām un naudas balva līdz 700 euro juridiskām personām, personu grupām,
amatierkolektīviem un pašvaldības institūcijām par godprātīgu darbu, ieguldījumu
Bauskas novada attīstībā, par aktīvu sadarbību ar Bauskas novada pašvaldību un novada
vārda popularizēšanu Latvijā un pasaulē (6.pielikums).
38. Atzinības raksts var tikt piešķirts fiziskai, juridiskai personai vai personu grupai,
amatierkolektīvam, kas nolikumā noteiktajā kārtībā ieteikti apbalvojuma saņemšanai un
par kuru apbalvošanu pieņemts lēmums.
39. Atzinības rakstu piešķir pamatojoties uz motivētu pieteikumu, kurā iesniedzējam
jānorāda:
39.1. piesakot fizisku personu – personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, darbavieta,
ieņemamais amats un kontaktinformācija;
39.2. piesakot juridisku personu vai pašvaldības iestādi, jāaizpilda pieteikuma veidlapa
(7.pielikums);
39.3. piesakot amatierkolektīvu – pieteiktā amatierkolektīva nosaukums, amatierkolektīva
vadītāja vārds un uzvārds, kontaktinformācija.
40. Kandidātus apbalvošanai ar Atzinības rakstu var ieteikt domes deputāti, novada
pašvaldības institūcijas, valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas, profesionālās
biedrības (asociācijas), pieteikumā sniedzot informāciju par pieteicēju, vai ne mazāk kā
10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Bauskas novada administratīvajā
teritorijā, norādot dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju.
41. Pieteikumu apkopo un izvērtē ar Bauskas novada domes lēmumu izveidotā Apbalvojumu
piešķiršanas padome. Pamatojoties uz Apbalvojumu piešķiršanas padomes atzinumu,
Atzinības rakstu piešķir ar Bauskas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu.
42. Atzinības rakstu var piešķirt atkārtoti, bet ne biežāk kā reizi gadā.
VI. Pateicības raksts
43. Pateicības raksts ir rakstisks apbalvojums un naudas balva 20 euro vērtībā fiziskām
personām par godprātīgu darbu pašvaldības institūcijā, uzņēmumā vai nevalstiskā
organizācijā, aktīvu dalību valsts, pašvaldības, nevalstisko organizāciju rīkotajos
pasākumos. Šis apbalvojums pasniedzams svinīgos apstākļos un arī jubilejas reizēs.
44. Pateicības raksts var tikt piešķirts fiziskai personai, kas nolikumā noteiktajā kārtībā
ieteikta apbalvojuma saņemšanai un par kuras apbalvošanu pieņemts lēmums.
45. Pateicības rakstu piešķir, pamatojoties uz aprakstu, kurā ietverts vispusīgi motivēts
pamatojums tam, par ko persona izvirzīta apbalvošanai, un šajā aprakstā iesniedzējam ir
jānorāda arī apbalvošanai pieteiktās fiziskās personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati,
darbavieta, ieņemamais amats un kontaktinformācija.
46. Kandidātus apbalvošanai ar Pateicības rakstu vai ieteikt domes deputāti, novada
pašvaldības institūcijas, valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas, profesionālās
biedrības (asociācijas), pieteikumā sniedzot informāciju par pieteicēju, vai ne mazāk kā
10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Bauskas novada administratīvajā
teritorijā, norādot dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju.
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47. Iesniegtos pieteikumus apkopo un izvērtē ar Bauskas novada domes lēmumu izveidotā
Apbalvojumu piešķiršanas padome. Pamatojoties uz Apbalvojumu piešķiršanas padomes
atzinumu, Pateicības rakstu piešķir ar Bauskas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu.
48. Pateicības rakstu var piešķirt atkārtoti.
Pielikumā: 1. Apbalvojuma „Mūža ieguldījums” rasējums uz 1 lp.
2. Apliecinājuma raksta „Mūža ieguldījums” paraugs uz 1 lp.
3. Nozīmes „Bauskas novada Goda pilsonis” zīmējums uz 1 lp.
4. Apliecinājuma raksta „Bauskas novada Goda pilsonis” paraugs uz 1 lp.
5. Goda raksta paraugs uz 1 lp.
6. Atzinības raksta paraugs uz 1 lp.
7. Pieteikuma veidlapa iestādei apbalvojuma saņemšanai uz 1 lp.
8. Pateicības raksta paraugs uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

(paraksts)
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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 29.septembrī

prot.Nr.22, 3.p.

Par izmaiņām Apbalvojumu piešķiršanas padomes sastāvā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka,
ka tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, valdēs un darba
grupās, Bauskas novada dome nolemj:
1. Ievēlēt par Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas padomes locekli ārsti
Vilmu Butuli.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.oktobrī.
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 29.septembrī

prot.Nr.22, 4.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības nolikumā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada domes 2016.gada 29.septembra saistošos noteikumus Nr.12
„Grozījumi Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.32
„Bauskas novada pašvaldības nolikums”’.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai
saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt
zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā: Bauskas novada domes 2016.gada 29.septembra saistošie noteikumi Nr.12 „Grozījumi
Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Bauskas novada
pašvaldības nolikums”” uz 1 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 29.septembrī

Nr.12
(protokols Nr.22, 4.punkts)

Bauskas novada domes 2016.gada 29.septembra saistošie noteikumi Nr.12
„Grozījumi Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos
noteikumos Nr.32 „Bauskas novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 1.punktu un
24.pantu
Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Bauskas
novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1. svītrot 11.3.7.apakšpunktu;
2. aizstāt 12.5.apakšpunktā vārdu „ūdenssaimniecība” ar vārdu „ūdens”;
3. svītrot 14.3.apakšpunktu.

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

APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes
2013.gada 28.novembra sēdē
(prot.Nr.11, 67.p.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.32
Bauskā

Bauskas novada pašvaldības nolikums
(Grozījumi: 31.07.2014., 27.11.2014.; 26.11.2015.; 29.09.2016.)
2013.gada 28.novembrī
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 1.punktu un 24.pantu
I. Vispārīgais jautājums
1. Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu
pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības
darba organizācijas jautājumus.
II. Pašvaldības teritoriālais iedalījums,
pašvaldības domes un administrācijas struktūra
2. Bauskas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas
pārstāvniecības – Bauskas novada domes (turpmāk – dome) un tās izveidoto institūciju un iestāžu
starpniecību (saskaņā ar pielikumā pievienoto Bauskas novada pašvaldības pārvaldes struktūru)
Bauskas novada administratīvajā teritorijā nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī likumā „Par
pašvaldībām” paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu, kā arī pašvaldības brīvprātīgo
iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un Bauskas novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju
intereses.
3. Pašvaldības administratīvais centrs ir Bauskas pilsēta.
4. Bauskas novadu atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam veido šādas
teritoriālās vienības:
4.1. Bauskas pilsēta;
4.2. Brunavas pagasts;
4.3. Ceraukstes pagasts;
4.4. Codes pagasts;
4.5. Dāviņu pagasts;
4.6. Gailīšu pagasts;
4.7. Īslīces pagasts;
4.8. Mežotnes pagasts;

4.9. Vecsaules pagasts.
5. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Bauskas
novada dome, kas:
5.1. likumos un šajā nolikumā noteiktajos, kā arī citos gadījumos pieņem lēmumus;
5.2. nosaka pašvaldības institucionālo struktūru;
5.3. lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina
pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi;
5.4. izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu;
5.5. atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu
līdzekļu izlietojumu.
6. Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no
septiņpadsmit deputātiem.
7. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumu projektus, dome no domes
deputātiem ievēlē šādas pastāvīgās komitejas:
7.1. Finanšu komiteju deviņu deputātu sastāvā;
7.2. Sociālo un veselības lietu komiteju septiņu deputātu sastāvā;
7.3. Vides un attīstības komiteju septiņu deputātu sastāvā;
7.4. Izglītības, kultūras un sporta lietu komiteju septiņu deputātu sastāvā.
8. Pašvaldības kompetences izpildei dome normatīvajos aktos un Bauskas novada pašvaldības
nolikumā (turpmāk – nolikums) noteiktajā kārtībā izveido tai atbildīgu pašvaldības administrāciju,
nosakot tās organizācijas struktūru un kompetenci.
9. Pašvaldības administrācijā ietilpst pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības izpilddirektora
vietnieks un visas pašvaldības domes izveidotās iestādes.
10. Pašvaldības administrāciju (nolikuma 9.punkts) koordinē un savas kompetences ietvaros
kontrolē pašvaldības izpilddirektors, ja normatīvajos aktos vai nolikumā nav noteikts citādi,
īstenojot padotību pār pašvaldības institucionālās struktūras organizāciju un funkciju pildīšanu.
Pašvaldības izpilddirektora padotībā ir pašvaldības kapitālsabiedrības, kas izpilda pašvaldības
deleģētos uzdevumus. Pašvaldības izpilddirektors uzrauga deleģētu uzdevumu izpildes tiesiskumu
un lietderību.
11. Dome ir izveidojusi šādas iestādes:
11.1. Bauskas novada administrācija:
11.1.1. Bauskas novada administrācija ir patstāvīga pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes
pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu;
11.1.2. Bauskas novada administrācijas tiesības un pienākumi tiek noteikti Bauskas novada
administrācijas nolikumā, ko apstiprina dome. Bauskas novada administrācijas struktūrvienības
darbojas, pamatojoties uz Bauskas novada administrācijas nolikumu un Bauskas novada
administrācijas struktūrvienību vadītāju apstiprinātiem reglamentiem, kas saskaņoti ar domi;
11.1.3. Bauskas novada administrāciju vada pašvaldības izpilddirektors, kurš kā šīs iestādes
vadītājs atrodas domes priekšsēdētāja pakļautībā;
11.1.4. Bauskas novada administrācijas vadītāja vietnieka kompetenci īsteno pašvaldības
izpilddirektora vietnieks, kurš kā šīs iestādes vadītāja vietnieks atrodas pašvaldības izpilddirektora
pakļautībā;
11.1.5. Bauskas novada administrācija nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību
Bauskas pilsētā;
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11.1.6. papildu nolikumā noteiktajai kompetencei Bauskas novada administrācija pieņem
lēmumus šādos jautājumos:
11.1.6.1. zemes ierīcības projektu izstrādāšana un apstiprināšana;
11.1.6.2. zemes īpašumu sadalīšana, apvienošana vai zemes robežu pārkārtošana;
11.1.6.3. zemes lietošanas mērķu noteikšana vai maiņa;
11.1.6.4. nosaukumu piešķiršana un maiņa zemes īpašumiem (izņemot ielas, parkus un laukumus);
11.1.6.5. adrešu piešķiršana un maiņa adresācijas objektiem;
11.1.6.6. zemes platību precizēšana, zemes robežu noteikšanas, apsekošanas vai atjaunošanas aktu
parakstīšana, zemes robežu plānu un apgrūtinājumu plānu saskaņošana;
11.1.6.7. izziņu sagatavošana un izsniegšana par atteikumu izmantot nekustamā īpašuma
pirmpirkuma tiesības.
11.2. Pagastu pārvaldes (turpmāk – pārvaldes):
11.2.1. Brunavas pagasta pārvalde;
11.2.2. Ceraukstes pagasta pārvalde;
11.2.3. Codes pagasta pārvalde;
11.2.4. Dāviņu pagasta pārvalde;
11.2.5. Gailīšu pagasta pārvalde;
11.2.6. Īslīces pagasta pārvalde;
11.2.7. Mežotnes pagasta pārvalde;
11.2.8. Vecsaules pagasta pārvalde.
Pārvaldes nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Bauskas novada
administratīvajā teritorijā – novada pagastos. Pārvalžu tiesības un pienākumi tiek noteikti pārvalžu
nolikumos, ko apstiprina dome. Pārvalžu darba koordināciju veic pašvaldības izpilddirektors.
Pārvalžu vadītāji ir pakļauti pašvaldības izpilddirektoram. Pārvalžu vadītāji saskaņā ar pārvalžu
nolikumiem pārzina viņu teritorijā esošo pašvaldības iestāžu saimniecisko darbību. Pārvalžu
vadītājus amatā ieceļ un no amata atbrīvo dome.
11.3. Vispārējās izglītības iestādes:
11.3.1. Bauskas Valsts ģimnāzija;
11.3.2. Bauskas sākumskola;
11.3.3. Bauskas 2.vidusskola;
11.3.4. Bauskas pilsētas pamatskola;
11.3.5. Īslīces vidusskola;
11.3.6. Uzvaras vidusskola;
11.3.7. svītrots ar 29.09.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.12;
11.3.8. Codes pamatskola;
11.3.9. Mežgaļu pamatskola;
11.3.10. Mežotnes pamatskola;
11.3.11. Griķu pamatskola;
11.3.12. Ozolaines pamatskola;
11.3.13. Vecsaules pamatskola.
11.4. Interešu izglītības iestāde:
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs.
11.5. Profesionālās ievirzes izglītības iestādes:
11.5.1. Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola;
11.5.2. Bauskas Mākslas skola;
11.5.3. Bauskas Mūzikas skola.
11.6. Pirmsskolas izglītības iestādes:
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11.6.1. Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte”;
11.6.2. Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”.
11.7. Speciālās izglītības iestāde:
Pamūšas speciālā internātpamatskola.
11.8. Bibliotēka:
Bauskas Centrālā bibliotēka.
11.9. Kultūras iestādes:
11.9.1. Bauskas Kultūras centrs;
11.9.2. Bauskas pils muzejs;
11.9.3. Bauskas muzejs. (Grozīts ar 27.11.2014.saistošajiem noteikumiem Nr.23.)
11.10. Sociālās aprūpes iestāde:
Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”.
11.11. Citas iestādes:
11.11.1. Sporta centrs „Mēmele”;
11.11.2. Bauskas novada Bāriņtiesa;
11.11.3. Bauskas novada Sociālais dienests.
12. Pašvaldībai pieder visas kapitāldaļas un tā ir visu šo kapitāldaļu turētāja šādās
kapitālsabiedrībās:
12.1. SIA „Bauskas slimnīca”;
12.2. SIA „Zemgales mutes veselības centrs”;
12.3. SIA „Bauskas zobārstniecība”;
12.4. SIA „VIDES SERVISS”;
12.5. SIA „Bauskas ūdens”; (Grozīts ar 29.09.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.12.)
12.6. SIA „Bauskas siltums”;
12.7. SIA „Īslīces ūdens”.
13. Pašvaldībai pieder kapitāla daļas un tā ir šo kapitāla daļu turētāja publiski privātajā
kapitālsabiedrībā SIA „Zemgales EKO”.
14. Pašvaldība ir biedrs šādās biedrībās:
14.1. „Latvijas Pašvaldību savienība”;
14.2. „Latvijas Pašvaldību mācību centrs”;
14.3. svītrots ar 29.09.2016.saistošajiem noteikumiem;
14.4. Reģionālo attīstības centra apvienība. (Papildināts ar 26.11.2015.saistošajiem noteikumiem
Nr.13.)
15. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, novada administrācijas,
pagastu pārvalžu darbiniekiem, pašvaldības iedzīvotājiem, kā arī pieaicinātiem speciālistiem ir
izveidojusi šādas komisijas:
15.1. Bauskas novada Vēlēšanu komisiju;
15.2. Administratīvo komisiju;
15.3. Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisiju;
15.4. Iepirkuma komisiju;
15.5. Pedagoģiski medicīnisko komisiju;
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15.6. Atļauju izsniegšanas un licencēšanas komisiju;
15.7. Nekustamā īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisiju;
15.8 Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija. (Papildināts ar
27.11.2014.saistošajiem noteikumiem Nr.23.)
15.9. Starpinstitūciju sadarbības komisiju sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam;
(Papildināts ar 26.11.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.13.)
15.10. Jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju; (Papildināts ar 26.11.2015.saistošajiem
noteikumiem Nr.13.)
15.11. Būvju pieņemšanas komisiju; (Papildināts ar 26.11.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.13.)
15.12. Medību koordinācijas komisiju. (Papildināts ar 26.11.2015.saistošajiem noteikumiem
Nr.13.)
16. Komisiju darbību reglamentē domes apstiprināti nolikumi.
Komisijas nolikumā norāda:
16.1. komisijas nosaukumu;
16.2. komisijas funkcijas, uzdevumus un kompetenci;
16.3. domes pastāvīgo komiteju amatpersonas vai citu institūciju, kuras padotībā atrodas izveidotā
komisija;
16.4. komisijas izveidošanas kārtību;
16.5. komisijas priekšsēdētāja, komisijas priekšsēdētāja vietnieka (ja tāds ir paredzēts) ievēlēšanas
kārtību, kā arī kompetenci;
16.6. komisijas lēmumu pieņemšanas kārtību;
16.7. iestādi vai amatpersonu, kurai privātpersona var apstrīdēt komisijas izdotu administratīvo
aktu vai faktisko rīcību;
16.8. citus jautājumus, kurus dome uzskata par svarīgiem.
17. Dome var lemt par komisiju un darba grupu izveidošanu atsevišķu pašvaldības uzdevumu
veikšanai. Šādas komisijas un darba grupas tiek izveidotas noteiktu uzdevumu veikšanai uz
noteiktu laiku, bet ne ilgāku par vienu kalendāra gadu.
Izveidotās darba grupas un komisijas darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata atbilstoši
šā nolikuma 16.punktam vai arī to kompetence var tikt noteikta domes lēmumā, ar kuru tā tiek
izveidota.
Atsevišķu darba uzdevumu izpildei (piemēram, inventarizācijas veikšanai, amatu konkursa
rīkošanai, iekšēja normatīvā akta izstrādāšanai) domes priekšsēdētājs, pašvaldības izpilddirektors,
iestādes vadītājs ar rīkojumu var izveidot komisijas vai darba grupas.
18. Finanšu revīziju veikšanai, revīzijas pārskatu sagatavošanai un atzinuma sniegšanai par
saimnieciskā gada pārskatu dome ne retāk kā reizi gadā uzaicina zvērinātus revidentus, par kuru
darbu apmaksā no domes budžetā paredzētajiem līdzekļiem.
19. Dome lieto Bauskas novada ģerboni domes zīmogā, kā arī uz veidlapām. Dome izmanto uz
iestādes „Bauskas novada administrācija” vārda atvērtos norēķinu kontus kredītiestādēs un Valsts
kasē. Dome savā darbībā, kā arī veidlapās izmanto Bauskas novada administrācijas nodokļu
maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, tālruņu numurus un e-pasta adresi.
III. Domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības izpilddirektora un
pašvaldības izpilddirektora vietnieka pilnvaras
20. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs.
Domes priekšsēdētāja amats ir algots.
Domes priekšsēdētājs:
20.1. ir politiski un likumā „Par pašvaldībām” noteiktā kārtībā tiesiski atbildīgs par domes darbu;
20.2. vada Finanšu komitejas darbu;
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20.3. vada domes darbu, ierosina un koordinē jautājumu izskatīšanu domē, pastāvīgajās komitejās,
komisijās un darba grupās;
20.4. koordinē deputātu un pašvaldības institūciju darbību;
20.5. domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskus dokumentus šajā nolikumā
noteiktā kārtībā;
20.6. atver un slēdz Bauskas novada administrācijas kontus kredītiestādēs un Valsts kasē;
20.7. dod saistošus rīkojumus administrācijas darbiniekiem;
20.8. sagatavo izskatīšanai domes sēdēs valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus;
20.9. amata zaudēšanas gadījumā nodrošina domes dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu
jaunievēlētajam domes priekšsēdētājam;
20.10. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, domes
lēmumos un šajā nolikumā;
20.11. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām,
uzņēmumiem organizācijām, kā arī tiesā;
20.12. atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir dome;
20.13. ir kapitālsabiedrību kapitāla daļu turētāja pārstāvis;
20.14. koordinē sociālo un veselības lietu, izglītības, kultūras un sporta lietu jautājumus.
21. Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks. Domes priekšsēdētāja vietnieka amats ir algots.
22. Domes priekšsēdētāja vietnieks:
22.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā,
kā
arī pilda citus pienākumus likumā paredzētajos gadījumos;
22.2. koordinē jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi un realizāciju;
22.3. koordinē pašvaldības mantas apsaimniekošanu;
22.4. koordinē attīstības un citus projektus, kuros kā partneris iesaistās vai ir iesaistīta pašvaldība;
22.5. koordinē jautājumus, kas attiecas uz komunālo pakalpojumu sniegšanas organizēšanu
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana);
22.6. koordinē jautājumus, kas attiecas uz teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(ielu,
ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana;
atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
22.7. organizē administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbību pakalpojumu
sniegšanai;
22.8. koordinē komisiju, valžu un darba grupu darbību;
22.9. iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu
pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās pašvaldības administrācijas, iestāžu,
kapitālsabiedrību pārstāvjus, kā arī citus speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;
22.10. darbojas domes pretkorupcijas pasākumu un pašvaldības darba atklātības uzlabošanas jomā;
22.11. pilda ar domes lēmumiem noteiktos uzdevumus, kas nav paredzēti iepriekš minētos
punktos;
22.12. veic citus domes priekšsēdētāja uzdevumus.
23. Dome pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma ieceļ amatā pašvaldības izpilddirektoru.
Pašvaldības izpilddirektors ir tieši pakļauts domes priekšsēdētājam. Pašvaldības izpilddirektors
organizē pašvaldības administrācijas kompetences funkciju pildīšanu un ir atbildīgs par
pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu.
Darba līgumu ar pašvaldības izpilddirektoru pašvaldības vārdā noslēdz domes priekšsēdētājs.
Pašvaldības izpilddirektora ilgstošas prombūtnes laikā (ikgadējais atvaļinājums, pārejoša darba
nespēja u.tml.) pašvaldības izpilddirektora pienākumus izpilda pašvaldības izpilddirektora
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vietnieks. Pašvaldības izpilddirektora vietnieku no amata Darba likumā noteiktajos gadījumos un
kārtībā atbrīvo dome.
24. Pašvaldības izpilddirektors:
24.1.īsteno Bauskas novada administrācijas vadītāja kompetenci;
24.2. īstenojot Bauskas novada administrācijas vadītāja kompetenci, pieņem darbā un atlaiž no tā
Bauskas novada administrācijas darbiniekus. Struktūrvienību vadītājus un citus Bauskas novada
administrācijas darbiniekus (izņemot saimnieciskos darbiniekus) pieņem darbā konkursa kārtībā.
Konkursa kārtībā izraudzīto struktūrvienību vadītāju pieņemšanu darbā iepriekš saskaņo ar domi;
24.3. saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, paraksta koplīgumu ar pašvaldības darbiniekiem;
24.4. organizē domes lēmumu izpildi un ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus domes pastāvīgajās
komitejās;
24.5. iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu
atcelšanu;
24.6. dod saistošus rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem;
24.7. ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus;
24.8. organizē teritorijas attīstības programmas, teritorijas plānojuma, publiskā pārskata un
budžeta projektu izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai domei;
24.9. regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos (parasti domes sēdē) ziņo domei par
pašvaldības administrācijas darbu, par domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu, kā arī pēc domes
vai domes priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem
jautājumiem;
24.10. piedalās domes un komiteju sēdēs;
24.11. pēc kārtējām domes vēlēšanām, kā arī domes priekšsēdētāja amata zaudēšanas gadījumā
organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;
24.12. šajā nolikumā noteiktajā kārtībā rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu, kā arī slēdz
līgumus;
24.13. saskaņā ar domes lēmumiem veic citus pienākumus.
25. Pašvaldības izpilddirektoram ir viens vietnieks:
Pašvaldības izpilddirektora vietnieku amatā ieceļ dome. Pašvaldības izpilddirektora vietnieks ir
tieši pakļauts pašvaldības izpilddirektoram. Darba līgumu ar pašvaldības izpilddirektora vietnieku
pašvaldības vārdā noslēdz domes priekšsēdētājs. Pašvaldības izpilddirektora vietnieku no amata
Darba likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā atbrīvo dome.
26. Pašvaldības izpilddirektora vietnieks:
26.1. aizvieto pašvaldības izpilddirektoru viņa prombūtnes laikā;
26.2. nodrošina pašvaldībai noteikto funkciju izpildi Bauskas pilsētā – nekustamo īpašumu
apsaimniekošanu, ielu, inženierkomunikāciju un teritorijas labiekārtošanas darbu un remontdarbu
plānošanu un pārraudzību;
26.3. nodrošina domes lēmumu projektu sagatavošanu savas pārraudzības jomā ietilpstošajos
jautājumos;
26.4. organizē, kontrolē un atbild par pašvaldības saistošo noteikumu, domes lēmumu, domes
priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka un pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izpildi
savas pārraudzības jomā ietilpstošajos jautājumos;
26.5. iesniedz pašvaldības izpilddirektoram priekšlikumus par pakļautībā esošo pašvaldības
iestāžu, Bauskas novada administrācijas struktūrvienību izveidošanu, reorganizēšanu vai
likvidēšanu;
26.6. piedalās domes un pastāvīgo komiteju sēdēs;
26.7. piedalās Bauskas novada pašvaldības darba grupās un komisijās, kuru sastāvā ievēlēts vai
iecelts;
26.8. veic citus pašvaldības izpilddirektora uzdotos pienākumus.
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27. Pašvaldības izpilddirektora vietnieka pakļautībā ir pielikumā pievienotajā Bauskas novada
pašvaldības pārvaldes struktūrā norādītās pašvaldības iestādes un Bauskas novada administrācijas
struktūrvienības.
28. Pēc kārtējām domes vēlēšanām, kā arī domes priekšsēdētāja amata zaudēšanas gadījumā
Domes priekšsēdētājs nodrošina un pašvaldības izpilddirektors organizē dokumentācijas un
materiālo vērtību nodošanu jaunievēlētajam domes priekšsēdētājam.
Divu nedēļu laikā tiek sastādīts nodošanas - pieņemšanas akts, ko paraksta pilnvaras zaudējušais
domes priekšsēdētājs, jaunievēlētais domes priekšsēdētājs, izpilddirektors un grāmatvedis.
29. Domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks, domes deputāti, pašvaldības
izpilddirektors, pašvaldības izpilddirektora vietnieks, pašvaldības iestāžu vadītāji, komisiju un
darba grupu locekļi, kā arī Bauskas novada administrācijas amatpersonas un darbinieki saņem
atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikumu.
IV. Domes pastāvīgo komiteju kompetence, to darba organizācijas nodrošinājums
30. Domes deputātus pastāvīgajās komitejās ievēl atbilstoši likumam un šim nolikumam.
31. Ievēlot komiteju locekļus, priekšroka tiek dota principam, ka deputāts pats izvēlas komiteju
atbilstoši savām interesēm un profesionālajām iemaņām.
Ja šo principu nav iespējams ievērot, deputātus komitejās ievēl pēc proporcionalitātes principa
(ņemot par pamatu politisko partiju domes vēlēšanās iegūto deputāta vietu skaitu).
32. Lēmumu projekti, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem, nododami izskatīšanai Finanšu
komitejai.
33. Finanšu komiteja:
33.1. nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, izskata citu pastāvīgo komiteju
sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē;
33.2. sniedz atzinumu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm
līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
33.3. sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par domes
lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai
grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;
33.4. sniedz priekšlikumus par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu;
33.5. sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu, kā arī par nekustamā
īpašuma iegūšanu, tajā skaitā pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu;
33.6. savas kompetences ietvaros izskata pašvaldības amatpersonu, pašvaldības iestāžu, valžu,
komisiju, kā arī darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;
33.7. sniedz atskaiti domei par pašvaldības budžeta izpildi, iesniedzot informāciju par līdzekļu
izlietojumu līdz kārtējā gada 1.jūlijam, 1.oktobrim un 1.janvārim.
33.8. pēc deputātu rakstiska pieprasījuma atbilstoši Valsts kases noteiktajai formai izsniedz
ikmēneša atskaiti par budžeta izpildi;
33.9. izskata un sniedz atzinumu par gada pārskatu.
34. Sociālo un veselības lietu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus:
34.1. par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem;
34.2. par Bauskas novada Bāriņtiesas un Bauskas novada administrācijas Dzimtsarakstu nodaļas
darbību;
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34.3. par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;
34.4. par veselības aprūpi un aizsardzību;
34.5. par ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumiem;
34.6. sagatavo un iesniedz domei lēmumu projektus, kas attiecas uz pašvaldības sociālās aprūpes
iestāžu darbību un šo iestāžu attīstības plānu saskaņošanu;
34.7. izskata pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību, kas sniedz sociālos un veselības aprūpes
pakalpojumus, kā arī fizisko personu iesniegumus un pieprasījumus par budžeta līdzekļu
piešķiršanu un sagatavo tos tālākai izskatīšanai Finanšu komitejā.
35. Izglītības, kultūras un sporta lietu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus:
35.1. par izglītības, kultūras un sporta jautājumiem;
35.2. sagatavo un iesniedz domei lēmumu projektus, kas attiecas uz pašvaldības izglītības, kultūras
un sporta iestāžu darbību;
35.3. par pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšanu ar vietām mācību un audzināšanas
iestādēs;
35.4. par organizatorisko un finansiālo palīdzību pašvaldības kultūras iestādēm un pasākumiem;
35.5. pašvaldības izglītības, kultūras, sporta iestāžu, kā arī fizisko personu iesniegumus un
pieprasījumus par budžeta līdzekļu piešķiršanu un sagatavo tos tālākai izskatīšanai Finanšu
komitejā;
35.6. par pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestāžu attīstības plānu saskaņošanu;
35.7. par starptautisko sadarbību.
36. Vides un attīstības komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par:
36.1. teritorijas plānojumu, detālplānojumiem;
36.2. attīstības programmām un attīstības stratēģijām;
36.3. zemes ierīcības plāniem;
36.4. teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību;
36.5. zemes lietām;
36.6. īpašumu un teritorijas izmantošanu;
36.7. vides pārvaldes struktūru un budžeta izmantošanu attīstības mērķiem;
36.8. starptautisko sadarbību un tūrismu;
36.9. investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;
36.10. par komunālajiem pakalpojumiem;
36.11. par teritorijas labiekārtošanu;
36.12. par dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu;
36.13. par nedzīvojamo telpu izmantošanu;
36.14. par satiksmes organizāciju;
36.15. pašvaldības amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu
pieprasījumiem un iesniedz tos tālākai izskatīšanai Finanšu komitejā.
37. Domes pastāvīgajām komitejām un deputātiem, pildot savus pienākumus, ir tiesības:
37.1. iepazīties ar Bauskas novada administrācijas, pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību
dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai komiteju
sēdēs;
37.2. saņemt no pašvaldības amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām nepieciešamos
dokumentus un paskaidrojumus.
38. Domstarpības, kas rodas starp pastāvīgajām komitejām, deputātiem un pašvaldības
amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām, izskata domes priekšsēdētājs vai dome. Domes
priekšsēdētājs izvērtē, kādos gadījumos domstarpību izskatīšana ir nododama domei.

9

39. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas. Komitejām
un tās priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības.
Komitejas var noturēt kopīgas sēdes, ja tām ir jāizskata jautājumi, kas skar vairāku komiteju
kompetenci. Šādā gadījumā komiteju priekšsēdētāji vienojas par to, kurš no viņiem vadīs kopīgo
sēdi.
40. Komitejas sēžu norises laiku, atbilstoši domes lēmumiem par pastāvīgo komiteju norises
laikiem, kā arī sēžu norises vietu nosaka komitejas priekšsēdētājs, saskaņojot ar domes
priekšsēdētāju un paziņojot Bauskas novada administrācijas atbildīgajiem speciālistiem, kuri veic
komitejas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.
Komiteju sēdes nedrīkst sasaukt tajā pašā laikā, kad ir paredzētas domes sēdes.
41. Bauskas novada administrācijas atbildīgie speciālisti, kuri veic komitejas organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu:
41.1. paziņo komitejas locekļiem par komitejas kārtējām un ārkārtas sēdēm nolikumā noteiktā
kārtībā;
41.2. tehniski sagatavo dokumentus jautājumu izskatīšanai komiteju sēdēs;
41.3. nodrošina komitejas sēžu protokolēšanu un sagatavo komitejas sēžu protokolus;
41.4. sagatavo domes lēmumu projektus par jautājumiem, kas tiek izskatīti komitejā;
41.5. kārto komiteju lietvedību, veic dokumentu uzskaiti un nodrošina to saglabāšanu atbilstoši
lietvedības noteikumiem;
41.6. sagatavo un izsniedz komitejas lēmumus;
41.7. veic citus uzdevumus komitejas darba tehniskai nodrošināšanai komitejas priekšsēdētāja vai
viņa prombūtnes laikā – komitejas priekšsēdētāja vietnieka uzdevumā.
42. Komitejas priekšsēdētāju, izņemot Finanšu komiteju, no komitejas locekļiem ar vienkāršu
balsu vairākumu ievēl komitejas locekļi. No komitejas locekļiem ar vienkāršu balsu vairākumu
var ievēlēt komitejas priekšsēdētāja vietnieku, kurš pilda komitejas priekšsēdētāja pienākumus
viņa prombūtnes laikā.
43. Komitejas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – komitejas priekšsēdētāja vietnieks:
43.1. vada komitejas darbu, ir atbildīgs par komitejas lēmumu un uzdevumu izpildi;
43.2. izstrādā komitejas sēdes kārtību;
43.3. sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdes;
43.4. pārstāv komitejas viedokli domes sēdēs, komisijās un citās institūcijās;
43.5. veic citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu.
44. Bauskas novada administrācijas atbildīgie speciālisti, kuri veic komitejas organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās komitejas sēdes un ne vēlāk kā trīs
stundas pirms ārkārtas komitejas sēdes informē deputātus par komitejas sēžu norises vietu, laiku
un darba kārtību, nosūtot elektronisku paziņojumu uz deputātu norādītajām elektroniskā pasta
adresēm.
45. Komitejas darba kārtību, komitejas lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziņas materiālus,
deputātu iesniegumus, priekšlikumus un jautājumus Bauskas novada administrācijas atbildīgie
speciālisti, kuri veic komitejas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, ievieto elektroniskajā
vadības sistēmā ne vēlāk kā trīs dienas pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas
pirms ārkārtas sēdes.
Bauskas novada administrācijas atbildīgie speciālisti, kuri veic komitejas organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu, nodrošina arī to, lai komitejas sēdes materiāli būtu pieejami domes
deputātiem Bauskas novada administrācijas Kancelejā ne vēlāk kā vienu dienu pirms komitejas
kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.
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46. Komiteja var izskatīt jautājumus, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no komitejas sastāva.
Komiteja pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja, balsojot par lēmumu, balsis
sadalās vienādi, izšķiroša ir komitejas priekšsēdētāja balss. Komitejas sēdes protokolu paraksta
komitejas priekšsēdētājs un visi klātesošie komitejas locekļi.
47. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājs
sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk kā pēc trim un ne vēlāk kā pēc septiņām dienām. Ja uz
atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājam par
to jāpaziņo domei.
48. Komitejas loceklis var tikt izslēgts no komitejas sastāva ar domes lēmumu, kā arī gadījumos,
ja komitejas loceklis trīs reizes pēc kārtas neattaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz komiteju sēdēm
vai citos gadījumos, kas tiek izvērtēti katrā konkrētā gadījumā.
49. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem (un viņu vietniekiem) ar domes priekšsēdētāja rīkojumu
var noteikt iedzīvotāju pieņemšanas laiku (ne retāk kā vienu reizi mēnesī) pašvaldības telpās.
Attiecīgās pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs jautājumu izskatīšanā savos pieņemšanas laikos ir
tiesīgs uzaicināt jebkuru pašvaldības institūcijas amatpersonu vai darbinieku, saskaņojot ar domes
priekšsēdētāju vai pašvaldības izpilddirektoru.
V. Pašvaldības lēmumu projektu sagatavošanas kārtība
un līgumu noslēgšanas procedūra
50. Domes sēdes darba kārtību nosaka domes priekšsēdētājs. Domes sēdes darba kārtībā tiek
iekļauts jebkurš jautājums, par kuru saskaņā ar normatīviem aktiem jāpieņem domes lēmums un
kas iesniegts domes priekšsēdētājam ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms kārtējās domes sēdes. Par citu
jautājumu iekļaušanu domes darba kārtībā likumā noteiktajā kārtībā lemj dome. Izskatot domes
sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, ziņojuma sniedzējs informē domi par lēmumu projektu
izskatīšanas secību un saņemtajiem atzinumiem.
51. Domes lēmumu projekti jāiesniedz rakstveidā un tajos jābūt norādītam:
51.1. kas un kad šos lēmumu projektus ir gatavojis;
51.2. kādās institūcijās projekts ir izskatīts;
51.3. kas ir projekta iesniedzējs, lēmuma projektā jābūt iesniedzēja parakstam un datumam;
51.4. no kādiem līdzekļiem tiek paredzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, ja jautājumu izpilde
saistīta ar pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu;
51.5. kad projektu vēlams izskatīt domes sēdē.
52. Domes lēmumu projektus pirms to iekļaušanas sēdes darba kārtībā nodod izskatīšanai un
rakstveida atzinuma sniegšanai Bauskas novada administrācijas Juridiskās nodaļas darbiniekam
un pašvaldības institūcijām vai tās darbiniekiem atbilstoši kompetencei. Pašvaldības saistošo
noteikumu projektam, kas izstrādāts, lai pašvaldība varētu pildīt autonomo funkciju vai brīvprātīgo
iniciatīvu, papildus šo noteikumu 50.punktā minētajam, izskatīšanai domes sēdē jāiesniedz
Bauskas novada administrācijas Juridiskās nodaļas darbinieka saskaņojums par saistošo
noteikumu projekta atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem un juridiskās tehnikas noteikumiem.
53. Lēmumu projekti un materiāli, kas izskatāmi domes sēdē, jāiesniedz Bauskas novada
administrācijas Kancelejā, kur tos reģistrē un nodod domes priekšsēdētājam. Domes priekšsēdētājs
izskata iesniegto lēmuma projektu un nosaka pastāvīgo komiteju (ja projekts netiek virzīts no
komitejas vai, ja tas attiecas uz vairākām komitejām) un pašvaldības institūciju vai tās darbinieku,
kam jāizskata un papildus jāsniedz rakstisks atzinums par sagatavoto projektu.
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54. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu lemj dome. Dome, pieņemot budžetu, nosaka finanšu līdzekļu
apmēru pašvaldības iestādēm, kā arī pašvaldībā centralizēti izmantojamajiem finanšu līdzekļiem
(investīcijas, projektu līdzfinansējums, pašvaldības finansējums utt.). Pasākumi, kas nav saistīti ar
gada budžeta pieņemšanu, nevar tikt uzsākti, kamēr dome nav piešķīrusi nepieciešamos finanšu
līdzekļus un izdarījusi attiecīgus grozījumus budžetā. Ja šādi pasākumi ir paredzēti ar likumu vai
citu ārēju normatīvu aktu, tad tie var tikt uzsākti bez domes iepriekšēja pilnvarojuma, bet pēc
tam steidzami šāda atļauja jāsaņem.
55. Ja pastāvīgā komiteja nepiekrīt sagatavotajam lēmuma projektam, tad komitejai
jāiesniedz domei cits lēmuma projekta variants. Par pastāvīgajās komitejās izskatītajiem lēmuma
projektiem domes sēdē ziņo pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs vai komitejas priekšsēdētāja
uzdevumā kāds no komitejas locekļiem, vai arī attiecīgās nozares speciālists.
56. Domes sēdes darba kārtību, lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziņas materiālus,
deputātu iesniegumus, priekšlikumus un jautājumus Bauskas novada administrācijas atbildīgie
speciālisti, kuri veic domes organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, ievieto elektroniskajā
vadības sistēmā ne vēlāk kā trīs dienas pirms domes sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas
sēdes.
Bauskas novada administrācijas atbildīgie speciālisti, kuri veic domes organizatorisko un tehnisko
apkalpošanu, nodrošina arī to, lai domes sēdes materiāli būtu pieejami domes deputātiem Bauskas
novada administrācijas Kancelejā ne vēlāk kā trīs dienas pirms domes kārtējās sēdes un ne vēlāk
kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.
57. Ja pastāvīgajā komitejā izskata administratīvā akta projektu, kas personai liedz tiesības vai
uzliek tai pienākumus, tad komitejas priekšsēdētājs organizē personas uzaicināšanu viedokļa un
argumentu noskaidrošanai par izskatāmo jautājumu, ja personas viedoklis saskaņā ar
Administratīvā procesa likumu nav noskaidrots. Persona var netikt uzaicināta paskaidrojumu
sniegšanai, ja gadījums ir objektīvi mazsvarīgs vai ir citi Administratīvā procesa likumā noteiktie
iemesli, kad personas viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama.
58. Domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez domes saskaņojuma parakstīt saimnieciskos līgumus par
naudas summu, kas nepārsniedz 30 000 euro. Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var uzdot
privāttiesiskos līgumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Bauskas novada administrācijas
darbību, un kuru summa nepārsniedz 30 000 euro, pašvaldības vārdā slēgt pašvaldības
izpilddirektoram. Šī saskaņošanas kārtība neattiecas uz iepirkumiem pašvaldības vajadzībām.
59. Darba līgumus ar Bauskas novada administrācijas darbiniekiem, iestāžu vadītājiem, kā arī
uzņēmuma un citus saimnieciskos līgumus par summu, kas nepārsniedz 30 000 euro,
slēdz pašvaldības izpilddirektors. Šī kārtība neattiecas uz iepirkumiem pašvaldības vajadzībām,
kad pašvaldības izpilddirektors slēdz iepirkuma līgumus.
60. Privāttiesiskiem līgumiem, kurus slēdz dome pašvaldības autonomās kompetences jomā,
saskaņošana nav nepieciešama.
61. Privāttiesiskiem līgumiem uzdotās kompetences jomā visos gadījumos nepieciešama attiecīgās
tiešās pārvaldes iestādes saskaņojums, ja likumā, Ministru kabineta noteikumos vai valsts tiešās
pārvaldes izdotā iekšējā normatīvā aktā nav noteikts citādi. Šī saskaņošanas kārtība neattiecas uz
iepirkumu pašvaldības vajadzībām.
62. Administratīvo līgumu slēdz domes priekšsēdētājs, kurš saskaņo to ar domi. Par sadarbības
līgumu lemj dome.
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63. Dome ar lēmumu vai līgumu var deleģēt savas pilnvaras pieņemt lēmumus citām pašvaldības
institūcijām, kā arī vēlētajām un administratīvajām amatpersonām, izņemot jautājumos, kas ir
domes ekskluzīvā kompetencē.
VI. Domes darba reglaments
64. Domes sēdes ir kārtējās un ārkārtas.
65. Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša pēdējā ceturtdienā plkst.14.00.
66. Domes kārtējās sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un darba
kārtību. Atklātās domes sēdēs ir atļauti video un audio ieraksti, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju.
67. Bauskas novada administrācijas atbildīgie speciālisti, kas veic domes organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu, reģistrē deputātu piedalīšanos sēdēs. Domes sēdēs jāpiedalās pašvaldības
izpilddirektoram, pašvaldības izpilddirektora vietniekam, Bauskas novada administrācijas nodaļu
vadītājiem. Citu Bauskas novada administrācijas darbinieku piedalīšanos jautājuma izskatīšanā
nepieciešamības gadījumā nodrošina attiecīgās nodaļas vadītājs.
68. Domes priekšsēdētājs:
68.1. atklāj, vada, pārtrauc un slēdz sēdi;
68.2. dod vārdu ziņotājam;
68.3. nodrošina iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziņotājam un citiem klātesošajiem;
68.4. vada debates;
68.5. ierosina jautājumu nobalsošanu;
68.6. izsludina pārtraukumus sēdē un piedāvā sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde jāturpina citā
dienā;
68.7. nodod sēdes vadīšanu par atsevišķu jautājumu domes priekšsēdētāja vietniekam, ja par to
viņš vēlas uzstāties debatēs.
69. Domes sēdes jautājumu apspriešanai ir šāda secība:
69.1. ziņojums;
69.2. deputātu jautājumi;
69.3. debates;
69.4. ziņotāja galavārds;
69.5. domes priekšsēdētāja viedoklis,
69.6. balsošana;
69.7. balsošanas rezultātu paziņošana.
70. Par izskatāmajiem jautājumiem domes sēdē var ziņot pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs vai
komitejas priekšsēdētāja uzdevumā kāds no komitejas locekļiem, vai arī attiecīgās nozares
speciālists. Ja nepieciešams, ziņotājs var uzaicināt citas personas sniegt papildus vai precizējošu
informāciju. Par debašu beigām paziņo domes priekšsēdētājs. Debates var pārtraukt, ja par to
nobalso ne mazāk kā 2/3 klātesošo deputātu. Sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus izskata
divos lasījumos, ja to rakstiski līdz domes sēdes sākumam pieprasa vismaz pieci deputāti.
71. Ja deputāts neievēro domes sēdes kārtību, runājot debatēs, tad domes priekšsēdētājs pārtrauc
viņa uzstāšanos debatēs, un turpmāk, apspriežot konkrēto jautājumu, viņam vairs netiek dots vārds.
72. Personām, kuras uzaicinātas piedalīties domes sēdēs, masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem,
kuri vēlas klausīties domes sēdi, pirms domes sēdes jāreģistrējas pie Bauskas novada
administrācijas darbinieka, kurš protokolē domes sēdes.
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73. Pašvaldības iedzīvotājiem un citām personām, kuras
nav tiesības piedalīties debatēs un nekādā veidā traucēt sēdes gaitu.

ir

klāt

domes

sēdē,

74. Sēdēs izskatāmajiem lēmumu projektiem un citiem dokumentiem jābūt iesniegtiem valsts
valodā. Ja sēdē tiek iesniegti jautājumi citā valodā, tad domes sēdēs tos izskata, ja ir pievienots
dokumenta tulkojums valsts valodā. Uzstājoties debatēs, var lietot citas valodas, ja dome var
nodrošināt debašu tulkošanu valsts valodā.
75. Pašvaldības izpilddirektors domes sēdē sniedz pārskatu par veikto darbu un par pieņemto
lēmumu izpildes gaitu attiecīgajā periodā. Pēc pārskata deputātiem ir tiesības uzdot jautājumus un
saņemt atbildes. (Grozīts ar 26.11.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.13.)
76. Ja kāds no iepriekš pieņemtajiem lēmumiem netiek izpildīts noteiktajā termiņā, pašvaldības
izpilddirektors sniedz informāciju, norādot motīvus, kādēļ lēmums nav izpildīts. Šādas atskaites ir
obligāti iekļaujamas domes sēdes darba kārtībā.
77. Ja domes sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi netiek izskatīti vienā sēdes dienā, sēde tiek
turpināta nākošajā dienā vai dienā, par kuru vienojas deputāti. Ja domes sēdes darba kārtībā
iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt deputātu kvoruma trūkuma dēļ, tad domes
priekšsēdētājs sēdi slēdz un nosaka atkārtotās sēdes norises vietu un laiku. Atkārtotā domes sēde
tiek sasaukta ne agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām.
78. Par katru domes sēdē izskatāmo jautājumu pēc ziņojuma deputātiem ir tiesības uzdot ziņotājam
jautājumus. Ja par kādu konkrētu jautājumu uz domes sēdi ir uzaicinātas ieinteresētās personas,
tad pēc domes priekšsēdētāja vai ziņotāja priekšlikuma tām tiek dots vārds, un tikai pēc tam notiek
debates.
79. Ja pastāvīgās komitejas sēdē, skatot jautājumu, lēmuma pieņemšanas procesā ir radušās
domstarpības, proti, ja lēmums nav pieņemts vienbalsīgi, attiecīgās komitejas priekšsēdētājam vai
viņa pilnvarotam komitejas pārstāvim ir jāziņo domes sēdē par visiem atšķirīgajiem viedokļiem.
Ja debates netiek atklātas, deputāti uzreiz pēc ziņojuma balso par lēmuma projektu.
80. Domes sēdēs ziņotājam ziņojumam par izskatāmo jautājumu tiek dotas ne vairāk kā desmit
minūtes. Ja nepieciešams, ziņojumam atvēlēto laiku var pagarināt, ja par to nobalso klātesošo
deputātu vairākums.
81. Uzstājoties debatēs, katram runātājam tiek dotas ne vairāk kā piecas minūtes. Debatēs par
attiecīgo jautājumu var uzstāties ne vairāk kā divas reizes.
82. Visi labojumi domes lēmumu projektiem ir jāiesniedz rakstveidā līdz balsošanas sākumam un,
ja iespējams, tiem ir jābūt pavairotiem līdz debašu par konkrēto jautājumu beigām. Iesniegtie
domes lēmuma projekta labojumi iesniedzējam ir jāparaksta.
83. Ja tas nepieciešams lietas virzībai, domes priekšsēdētājs var izlemt par mutisku priekšlikumu
izskatīšanu un balsošanu par tiem.
84. Ja tiek iesniegti labojumi domes lēmuma projektam, tad jābalso par labojumu pieņemšanu,
nevis par pamatdokumentu. Ja tiek iesniegti vairāki labojumi, tad vispirms jābalso par to labojumu,
kurš visvairāk atšķiras no izskatāmā lēmuma projekta. Šaubu gadījumā domes priekšsēdētājs
konsultējas ar tās pastāvīgās komitejas, kura gatavoja atzinumu par lēmuma projektu,
priekšsēdētāju. Kārtību, kādā balso par iesniegtajiem domes lēmumu projektu labojumiem, nosaka
domes priekšsēdētājs. Ja notiek balsošana par vairākiem lēmuma projekta variantiem, tad lēmums
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ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošiem deputātiem. Ja neviens no lēmuma
projektiem nesaņem pietiekošo balsu skaitu, tiek rīkota atkārtota balsošana par tiem diviem
lēmuma projektiem, kuri pirmā balsošanā saņēmuši visvairāk balsu. Ja nav saņemts
nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir noraidīts.
85. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad vārdu ir devis domes priekšsēdētājs. Priekšroka uzstāties
debatēs ir tam deputātam, kurš rakstiski iesniedzis priekšsēdētājam priekšlikumu piedalīties
debatēs.
86. Ziņotājam ir tiesības uz galavārdu pēc debatēm.
87. Ja, atklāti balsojot, deputāts ir kļūdījies, viņam par to ir jāpaziņo domes priekšsēdētājam pirms
balsošanas rezultātu paziņošanas, pretējā gadījumā balsojuma izmaiņas netiek ņemtas vērā.
88. Balsošanas rezultātus paziņo domes priekšsēdētājs.
89. Domes deputāts, kurš ir piedalījies lēmuma pieņemšanā un izteicis pretēju priekšlikumu,
balsojis pret priekšlikumu vai balsojumā atturējies, ir tiesīgs lūgt nofiksēt tā atšķirīgo viedokli
sēdes protokolā. Rakstveida viedokļi, kuri saņemti pirms protokola parakstīšanas, ir pievienojami
protokolam. Deputāts, kurš ir balsojis pret priekšlikumu vai balsojumā atturējies, nav atbildīgs par
pieņemto lēmumu.
90. Domes sēdēs pieņemtie lēmumi un protokoli ir brīvi pieejami pašvaldības interneta mājas lapā
www.bauska.lv. un Bauskas novada administrācijā. Informācijas pieejamību nodrošina Bauskas
novada administrācijas Kanceleja.
91. Deputātiem ir tiesības iepazīties ar domes sēdes protokolu un piecu dienu laikā pēc sēdes izteikt
pretenzijas par to. Ja šo piecu dienu laikā pretenzijas netiek izteiktas, tad deputāts nevar prasīt
izdarīt protokolā labojumus. Ja kāds nepiekrīt ierakstam, tad viņam ir tiesības prasīt protokola
apstiprināšanu nākamajā domes kārtējā sēdē.
92. Bauskas novada administrācijas atbildīgie speciālisti, kuri veic domes organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu, pēc domes sēdes sagatavo un deputātiem dara brīvi pieejamas sēžu
protokola un tam pievienoto lēmumu kopijas.
93. Deputātam ir tiesības iesniegt pieprasījumus un iesniegumus. Tos iesniedz Bauskas novada
administrācijas Kancelejā. Deputātu pieprasījumi tiek izskatīti kārtējā domes sēdē un pieņemts
lēmums par to izpildes organizēšanas kārtību. Atbilde uz deputāta iesniegumu jāsniedz trīs darba
dienu laikā, bet, ja atbildes sagatavošanai nepieciešams ilgāks laiks, tad atbilde jāsniedz ne ilgāk
kā septiņu dienu laikā, par to paziņojot iesniedzējam trīs dienu laikā no iesnieguma saņemšanas.
94. Pašvaldības saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc
parakstīšanas elektroniski un rakstveidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai atzinuma sniegšanai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus un to
paskaidrojuma rakstu publicē Bauskas novada pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis” un
tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja saistošajos noteikumos nav noteikts vēlāks
spēkā stāšanās laiks. (Grozīts ar 26.11.2015.saistoājiem noteikumiem Nr.13.)
Pieņemtos saistošos noteikumus izvieto redzamā vietā Bauskas novada administrācijas ēkā,
pagastu pārvaldēs, kā arī publicē pašvaldības mājas lapā internetā www.bauska.lv.
Pašvaldības nolikumu un saistošos noteikumus par pašvaldības budžetu trīs dienu laikā no to
pieņemšanas elektroniski un rakstveidā jānosūta zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai, un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc parakstīšanas, ja saistošajos
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noteikumos nav noteikts cits to spēkā stāšanās laiks. Pašvaldības nolikumam un saistošajiem
noteikumiem par pašvaldības budžetu jābūt brīvi pieejamiem Bauskas novada administrācijas ēkā,
pagastu pārvaldēs, ka arī tie ir publicējami pašvaldības mājas lapā internetā www.bauska.lv.
95. Ja dome ir pieņēmusi administratīvo aktu, kas var skart trešo personu likumīgās tiesības un
intereses, tad šo personu informēšanai par pieņemto administratīvo aktu domes priekšsēdētājs vai
administratīvā akta projekta izstrādātājs var ierosināt informāciju par tā pieņemšanu publicēt masu
saziņas līdzekļos.
VII. Iedzīvotāju pieņemšanas un iesniegumu izskatīšanas kārtība
96. Domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības izpilddirektoram un
pašvaldības izpilddirektora vietniekam ir noteikti iedzīvotāju pieņemšanas laiki un kārtība.
97. Domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, pašvaldības izpilddirektoram un
pašvaldības izpilddirektora vietniekam ir šādi iedzīvotāju pieņemšanas laiki:
katru pirmdienu no plkst.14.00 līdz plkst. 18.00 Bauskas novada administrācijas ēkā.
98. Domes deputāti rīko iedzīvotāju pieņemšanas ne retāk kā reizi divos mēnešos, par ko
informācija izliekama uz informācijas stenda Bauskas novada administrācijā, kā arī pagastu
pārvalžu ēkās. Informācija publicējama arī internetā domes mājas lapā. Institūciju vadītāji un
pašvaldības atbildīgie darbinieki apmeklētājus pieņem saskaņā ar domes priekšsēdētāja
apstiprinātu apmeklētāju pieņemšanas sarakstu, kurš izliekams uz informācijas stenda un
publicējams internetā pašvaldības mājas lapā, norādot laiku un telpu, kurā pieņemšanas notiks.
99. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, izņemot, ja tie
satur informāciju, kura nav izpaužama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pašvaldība nav tiesīga
atteikt informāciju par pašvaldības budžeta izlietojumu un noslēgtajiem līgumiem, izņemot, ja
informācija ir komercnoslēpums. Atteikumu informācijas pieejamībai jāpamato. Personai ir
pienākums pamatot informācijas iegūšanas nepieciešamību, ko persona var darīt arī mutvārdiem.
100. Par pašvaldības oficiālo dokumentu vai apliecinātu to kopiju izsniegšanu pašvaldība var
iekasēt nodevu saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām”.
101. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu reģistrēšanu organizē Bauskas novada administrācijas
darbinieki, kas atbildīgi par lietvedības kārtošanu. Aizliegta dokumentu nodošana tālāk jebkuram
pašvaldības darbiniekam vai Pašvaldības institūcijai bez reģistrācijas. Kārtību, kādā notiek
iesniegumu virzība Bauskas novada administrācijas struktūrvienībās un citās institūcijās, nosaka
Bauskas novada administrācijas un citu institūciju izdoti iekšēji normatīvi akti.
102. Mutvārdos izteiktos iesniegumus, sūdzības vai priekšlikumus, ja uz tiem nav iespējams sniegt
atbildi tūlīt, darbinieks, kas tos pieņem, noformē rakstveidā (norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vai
uzturēšanās vietu) un ievēro tos pašus reģistrācijas un izskatīšanas noteikumus, kādi attiecas uz
rakstveida iesniegumiem.
103. Saņemot anonīmu iesniegumu vai iesniegumu, kura noformējums neatbilst normatīvo aktu
prasībām, attiecīgā pašvaldības darbinieka pienākums ir to noteiktajā kārtībā virzīt reģistrēšanai.
Pēc iesnieguma reģistrēšanas atbildīgā amatpersona izvērtē iesnieguma tālāku virzību. Ja
pašvaldībai ir pienākums atbilstoši kompetencei reaģēt uz iesniegumā norādīto informāciju, tad
pašvaldības darbinieks, kurš izskata attiecīgo iesniegumu, sastāda dienesta ziņojumu un par to
informē tiešo vadītāju.
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104. Izskatot iesniegumu, iegūt informāciju ir attiecīgās pašvaldību institūcijas vai amatpersonas
pienākums, izņemot normatīvos aktos noteiktos gadījumus, kad informācijas iegūšana ir personas
pienākums. Persona pēc iespējas piedalās informācijas iegūšanā un izvērtēšanā.
105. Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju par viņa iesnieguma virzību pašvaldības
institūcijās un tiesības iesniegt iesniegumam papildinājumus un precizējumus.
VIII. Publiskās apspriešanas kārtība un iedzīvotāju aptaujas
106. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā,
gadījumos, kas noteikti nolikumā vai citos normatīvajos aktos, ar domes lēmumu visā Bauskas
novada teritorijā vai tās daļā, var tikt organizēta publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana jārīko:
106.1. par Bauskas novada administratīvās teritorijas robežu grozīšanu;
106.2. par pašvaldības attīstības programmām un projektiem, kas būtiski ietekmē pašvaldības
iedzīvotājus;
106.3. ja tiek celta sabiedriski nozīmīga būve;
106.4. ja jaunbūves vai rekonstrukcijas izmaksas par valsts vai pašvaldības līdzekļiem pārsniedz
500 000 euro;
106.5. ja būvniecība būtiski ietekmē vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļus vai nekustamā
īpašuma vērtību;
106.6. ja apbūve paredzēta publiskā lietošanā esošā teritorijā;
106.7. citiem normatīvos aktos noteiktajiem jautājumiem.
107. Dome var pieņemt lēmumu rīkot publisko apspriešanu par citiem jautājumiem, kas nav minēti
šā nolikuma 106.punktā, izņemot jautājumus, kas:
107.1. saistīti ar amatpersonu iecelšanas vai atcelšanas un citiem personāla jautājumiem;
107.2. attiecas uz konkrētu fizisku vai juridisku personu, it sevišķi administratīvu aktu;
107.3. saistīti ar valsts pārvaldes funkciju īstenošanu;
107.4. attiecas uz budžetu un nodokļu maksājumu atbrīvojumiem;
107.5. ir citu publisko institūciju kompetencē.
108. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma
saņemšanas dome var lemt:
108.1. pēc ne mazāk kā 2/3 deputātu iniciatīvas;
108.2. pēc pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas;
108.3. pēc domes priekšsēdētāja iniciatīvas;
108.4. citos likumā noteiktos gadījumos.
109. Pēc iedzīvotāju iniciatīvas publiskā apspriešana var notikt, ja ne mazāk kā pieci procenti no
attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem nolikumā noteiktā kārtībā vēršas pašvaldībā. Nolikumā noteiktā
publiskās apspriešanas kārtība nav piemērojama attiecībā uz publisko apspriešanu, kas tiek
organizēta Būvniecības likumā paredzētajos gadījumos.
110. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs.
111. Iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas sarīkošanai, norāda:
111.1. tās datumu un termiņus;
111.2. paredzamā jautājuma iespējamo formulējumu;
111.3. publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku;
111.4. publiskās apspriešanas lapas formu;
111.5. Svītrots ar 26.11.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.13.
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112. Par publiskās apspriešanas rīkošanu un rezultātu apkopošanu atbildīgs ir pašvaldības
izpilddirektors, kura pienākums ir nodrošināt pausto viedokļu apkopošanu, publicēt laikrakstā
„Bauskas Novada Vēstis” informatīvu ziņojumu (kopsavilkumu) par apspriešanas rezultātiem, kā
arī publicēt pieņemto domes lēmumu, kurā izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti.
IX. Administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība
113. Bauskas novada administrācija un pašvaldības iestādes var izdot administratīvos aktus
autonomās kompetences jautājumos, ja administratīvā akta izdošanas tiesības izriet no likumiem
vai Ministru kabineta noteikumiem vai šādas tiesības atbilstoši likumiem vai Ministru kabineta
noteikumiem noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos.
114. Bauskas novada administrācijas un pašvaldības iestādes autonomās kompetences jomā
atbilstoši augstākstāvošiem normatīvajiem aktiem izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību
var apstrīdēt domē Administratīvā procesa likumā paredzētajā kārtībā un termiņā.
115. Domē var apstrīdēt šādu pašvaldības institūciju un amatpersonu izdotos administratīvos aktus
un faktisko rīcību:
115.1. pašvaldības iestāžu amatpersonu, izņemot Bauskas novada administrācijas nodokļu
inspektoru, Sabiedriskās kārtības nodaļas vadītāja, sabiedriskās kārtības sargu pieņemtos
administratīvos aktus un faktisko rīcību, kas apstrīdami domes priekšsēdētājam;
115.2. komisiju, izņemot Vēlēšanu komisijas, Administratīvās komisijas un Iepirkuma komisijas
lēmumus, kā arī Bāriņtiesas un Bauskas novada administrācijas Dzimtsarakstu nodaļas lēmumus.
116. Domes izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību privātpersona Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
117. Ja privātpersona apstrīd vai pārsūdz administratīvo aktu un prasa atlīdzināt mantiskos
zaudējumus vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, tad par to lemj dome, pirms tam šo
jautājumu izskatot Finanšu komitejā.
X. Noslēguma jautājumi
118. Atzīt par spēku zaudējušiem Bauskas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošos noteikumus
Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības nolikums”.
119. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 2.janvārī.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības pārvaldes struktūra uz 2 lapām.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

(paraksts)
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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 29.septembrī

prot.Nr.22, 5.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta
pirmās daļas 13.punktu un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu un
8.panta otro daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada
22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”” saskaņā ar
pielikumu.
2.

Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai
nosūtīt saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”” triju darba dienu
laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.13 „Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”” uz 1 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 29.septembrī

Nr.13
(protokols Nr.22, 5.punkts)

Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”
Izdoti
saskaņā
ar
likuma
„Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
13.punktu un Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu
Izdarīt Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”” šādus grozījumus:
Izteikt 70.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„70.1. dedzināt, tai skaitā atkritumu konteineros, urnās, ugunskuros, dārza kamīnos, krāsnīs u.c.,
izņemot bioloģiskos atkritumus, ievērojot šādus nosacījumus:
70.1.1 pilsētas un ciemu teritorijā bioloģisko atkritumu dedzināšana ugunskuros un dedzināšanas
iekārtās atļauta no 15.septembra līdz 30.oktobrim un no 1.aprīļa līdz 15.maijam no plkst.8.00 līdz
plkst.17.00;
70.1.2. lauku teritorijā bioloģisko atkritumu dedzināšana ugunskuros un dedzināšanas iekārtās
atļauta no 15.septembra līdz 15.maijam;
70.1.3. bioloģiskie atkritumi ir savākti dedzināšanai paredzētā vietā un tiek nodrošināta
ugunsdrošības prasību ievērošana, kā arī netiek traucēti vai apdraudēti citi sabiedrības locekļi
(piemēram, aizliegts ierīkot bioloģisko atkritumu dedzināšanas vietu kaimiņu īpašuma ēku logu
tuvumā vai vietā, kur dedzināšanas radītie dūmi var samazināt redzamību, apdraudot satiksmes
drošību (pie ielu krustojumiem, gājēju pārejām u.tml.));
70.1.4. saistošo noteikumu 70.1.1. un 70.1.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā bioloģisko atkritumu
dedzināšana ir atļauta tikai nekustamā īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja klātbūtnē.”.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2016.gada 29.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Grozījumi
Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu””

Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija
Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa nosaka, ka dome var
pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktā
noteikts, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, nosakot šīs teritorijas
dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu
savākšanai, arī minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam,
pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kārtību, kādā veicami
maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu, kā arī nosaka pašvaldības
pilnvarotas institūcijas un amatpersonas, kuras kontrolē saistošo noteikumu
ievērošanu un ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu
Saistošie noteikumi nosaka kārtību un laika periodu, kādā atļauta
bioloģisko atkritumu dedzināšana ugunskuros un dedzināšanas iekārtās,
ievērojot ugunsdrošības noteikumus

3. Informācija par
projekta plānoto
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Tiešas ietekmes nav

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

Tiešas ietekmes nav

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks
publicēti laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis” un portālā www.bauska.lv

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Latvijas Republika

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

APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes
2010.gada 22.jūlija sēdē
(prot.Nr.10, 13.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2010.gada 22.jūlijā

Nr.19

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
(Grozījumi 30.06.2011.; 26.09.2013.; 29.09.2016.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām”43.panta pirmās daļas
13.punktu
un
Atkritumu
apsaimniekošanas
likuma
8.panta
pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie noteikumi
1.

Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu (turpmāk tekstā – atkritumi)
apsaimniekošanu atkritumu apsaimniekošanas zonā, kuri reglamentē prasības atkritumu
savākšanai (tai skaitā dalītai), pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību,
kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novada
administratīvajā teritorijā.

2.

Bauskas novada pašvaldības administrācija (turpmāk tekstā – pašvaldība) organizē,
koordinē un kontrolē atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, šiem
saistošajiem noteikumiem un Bauskas novada atkritumu apsaimniekošanas plānu, kas
izstrādāts atbilstoši Zemgales reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam, nodrošinot
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību.

3.

Bauskas novada administratīvā teritorija ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona.

4.

Sadzīves atkritumu savākšanu t.sk. nešķiroto un šķiroto atkritumu savākšanu,
kā pārstrādei derīgu, bioloģisko, lielgabarīta, būvniecības un sadzīves bīstamo atkritumu
savākšanu nodrošina viens atkritumu apsaimniekotājs saskaņā ar noslēgtā apsaimniekošanas
līguma un šo saistošo noteikumu prasībām.

5.

Pašvaldība informē visas fiziskās un juridiskās personas Bauskas novada administratīvajā
teritorijā par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldība noslēgusi līgumu par atkritumu
apsaimniekošanu visā atkritumu apsaimniekošanas zonā.

6. Atkritumu savākšanas veidi Bauskas novadā:
6.1. izmantojot atkritumu konteinerus (tai skaitā dalīto atkritumu konteinerus);
6.2. izmantojot atkritumu stāvvadus;
6.3. atkritumu nogādāšana speciāli izveidotajos dalītos atkritumu savākšanas punktos vai
laukumos;
6.4. atkritumu radītājam vai valdītājiem, slēdzot līgumu vai vienojoties ar atkritumu
apsaimniekotāju par noteiktu atkritumu veidu atsevišķu savākšanu.
7.
8.

Šie saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
Bauskas novada administratīvajā teritorijā visi savāktie nešķirotie sadzīves atkritumi ir
jāapglabā reģionālajā atkritumu poligonā atbilstoši Zemgales reģiona atkritumu
apsaimniekošanas plānam.
II. Lietotie termini un to skaidrojums

9. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
9.1. atkritumi - jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās radītājs vai valdītājs atbrīvojas,
ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un kura atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām
kategorijām;
9.1.1. sadzīves atkritumi – visi atkritumi, kuri netiek klasificēti kā bīstamie atkritumi;
9.1.2. bioloģiskie atkritumi – organiskas izcelsmes atkritumi, kuri var sadalīties aerobos vai
anaerobos apstākļos. Tie ir augi vai to daļas, lapas, zari, zāle, pārtikas atkritumi kā
dārzeņu, augļu, ēdienu atliekas, olu čaumalas u.tml.;
9.1.3. pārstrādei derīgi atkritumi – atkritumi, kurus var nodalīt un pārstrādāt vai realizēt;
9.1.4. bīstamie atkritumi - atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos
bīstamus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai, un kuri atbilst
atkritumu klasifikatorā noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām;
9.1.5. sadzīves bīstamie atkritumi - sadzīvē radušies bīstamie atkritumi. Tās ir dzīvsudraba
spuldzes, nolietotās baterijas un akumulatori, elektrisko un elektronisko iekārtu,
transportlīdzekļu apkopes atkritumi- atstrādāta motoreļļa, eļļas filtri, riepas, kā arī
nederīgie medikamenti, laku, krāsu, organisko šķīdinātāju, augu aizsardzības līdzekļu un
insekticīdu, fotoķimikāliju, uguņošanas līdzekļu atkritumi u.c.;
9.1.6. būvniecības atkritumi - būvgruži, ielu uzlaušanas atkritumi, celtniecības materiālu
atlikumi, būvlaukumu atkritumi u.tml.;
9.1.7. lielgabarīta atkritumi - atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar un nedrīkst ievietot
atkritumu konteineros tai skaitā mēbeles;
9.1.8. ražošanas, jeb rūpnieciskie atkritumi - ražošanas uzņēmumu radīti atkritumi, kas
īpašību un daudzuma ziņā nav pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem, un
kuru savākšanas metode nav pielīdzināma sadzīves atkritumu savākšanas metodei. To
apsaimniekošanā netiek izmantoti standarta atkritumu konteineri, atkritumu savākšanu
neveic specializēta presēšanas transporta vienība un savāktie atkritumu netiek apglabāti
reģionālajā atkritumu poligonā;
9.1.9. šķidrie sadzīves atkritumi - jebkuri dzīvojamās un publiskās ēkās sadzīvē radušies
atkritumi, kas ir šķidrā agregātstāvoklī, tajā skaitā notekūdeņi, izņemot bīstamos
atkritumus;
9.2. atkritumu radītājs - fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus vai kura
veic atkritumu sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs un
īpašības;
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9.3. atkritumu valdītājs – ikviena fiziska vai juridiska persona, kuras faktiskajā varā atkritumi
atrodas un kura ir atbildīga par atkritumu apsaimniekošanu (nekustamā īpašuma īpašnieks,
tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs);
9.4. atkritumu apsaimniekošana - atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana
un sajaukšana, lai tos pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana, pārvadāšana, pārstrāde (tai
skaitā atkritumu sadedzināšana, iegūstot enerģiju, iekārtās, kuru pamatdarbība nav atkritumu
sadedzināšana), reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana sadzīves atkritumu
sadedzināšanas iekārtās), šo darbību pārraudzība, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu
ierīkošana un pārstrādes objektu vai iekārtu uzturēšana un aprūpe pēc to slēgšanas;
9.5. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
Bauskas novada administratīvajā teritorijā ir ieguvis tiesības veikt sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu t.sk. nešķiroto sadzīves atkritumu un šķirotu atkritumu apsaimniekošanu
kā pārstrādei derīgu, bioloģisko, lielgabarīta, būvniecības, sadzīves bīstamo un šķidro
atkritumu apsaimniekošanu;
9.6. atkritumu apsaimniekošanas zona – Bauskas novada administratīvā teritorija, kurā
atbilstoši līgumam ar pašvaldību atkritumu apsaimniekotājs veic līgumā paredzētās darbības;
9.7. atkritumu dalītā savākšana - atkritumu savākšana, atsevišķi nodalot atkritumus pēc to
veida un īpašībām, lai veicinātu to pārstrādi un reģenerāciju vai atkārtotu izmantošanu;
9.8. dalītu atkritumu pieņemšanas laukums - iežogots, apsargāts, cieta seguma laukums, kas
aprīkots ar lietus ūdens savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas sistēmu, paredzēts dalīto
atkritumu pieņemšanai, īslaicīgai uzglabāšanai un nodošanai tālākai pirmapstrādei vai
pārstrādei;
9.9. dalītu atkritumu savākšanas punkts – speciāls, izbūvēts konteineru laukums, kas aprīkots
ar īpaši marķētiem konteineriem, kuri paredzēti noteikta veida atkritumu savākšanai;
9.10. atkritumu poligons - speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta, kurā
tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi;
9.11. atkritumu uzglabāšana - atkritumu glabāšana tam speciāli piemērotās un aprīkotās
vietās to turpmākai pārstrādei vai apglabāšanai (izņemot īslaicīgu uzglabāšanu mazāk par
trim mēnešiem to rašanās, šķirošanas un savākšanas vietās daudzumos, kas nerada kaitējumu
videi vai draudus cilvēku veselībai);
9.12. specializēts transportlīdzeklis - transportlīdzeklis, kas paredzēts noteikta veida sadzīves
atkritumu konteineru mehanizētai izvešanai un nogādāšanai uz apglabāšanas vai
pārkraušanas vietu un kas neapdraud vidi, cilvēku dzīvību, veselību un drošību.
III. Atkritumu apsaimniekošanas mērķi
10. Saistošo noteikumu mērķis ir:
10.1. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā,
radīt un uzturēt higiēnisku un cilvēka veselībai nekaitīgu vidi Bauskas novada
administratīvajā teritorijā;
10.2. radīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
tajā
skaitā veicināt dalītu vākšanu un atkārtotu izmantošanu, lai samazinātu apglabājamo
atkritumu daudzumu un veicinātu dabas resursu efektīvu izmantošanu.
11. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas mērķi un uzdevumi (turpmāk minētajā prioritārajā
secībā):
11.1. samazināt atkritumu rašanās cēloņus tai skaitā attīstīt bezatkritumu tehnoloģijas;
11.2. samazināt radīto atkritumu daudzumu (apjomu) un bīstamību;
11.3. atbalstīt dalītu vākšanu atkritumu rašanās vietās, lai atkritumus sagatavotu atkārtotai
izmantošanai;
11.4. veicināt sagatavotu atkritumu atkārtotu izmantošanu;
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11.5. atbalstīt atkritumi pārstrādi;
11.6. veicināt atkritumu reģenerāciju citos veidos, piemēram, iegūstot enerģiju;
11.7. veikt atkritumu apglabāšanu tādā veidā, lai netiktu apdraudēta vide, cilvēku dzīvība, un
veselība.
IV. Atkritumu radītāju pienākumi
12. Ikviena pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāja, fiziskas un juridiskas personas
pienākums ir iekļauties pašvaldības kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā,
savācot, šķirojot, nogādājot un novietojot radītos sadzīves atkritumus atkritumu valdītāja
(nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai apsaimniekotāja) vai atkritumu
apsaimniekotāja norādītajā vietā.
13. Atkritumu radītājam nešķirotie atkritumi jāievieto tikai tajā atkritumu konteinerā,
kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēts konkrētā
nekustamā īpašuma apkalpošanai.
14. Nešķirotus atkritumus pirms ievietošanas atkritumu konteineros vēlams ievietot atkritumu
maisos un šos maisus aizsiet. Asie priekšmeti ir jāiesaiņo, lai izvairītos no kaitējuma cilvēku
veselībai, kā arī atkritumu apsaimniekošanas iekārtu bojājumiem.
15. Iesaistīties dalītas sadzīves atkritumu savākšanas pasākumos un veikt atkritumu dalīšanu
vietās, kur ir izvietotas tvertnes dalītiem atkritumiem – dalītās atkritumu savākšanas
punktos, vai nogādāt atkritumus uz atkritumu šķirošanas – pārkraušanas staciju un
kompostēšanas laukumu.
16. Nodrošināt atsevišķu atkritumu veidu (sadzīves bīstamo, lielgabarīta, būvniecības atkritumu
u.c.), nogādāšanu uz tam paredzētām vietām personīgi vai izmantojot atkritumu
apsaimniekotāja pakalpojumus, kurš normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir ieguvis tiesības
šo atkritumu apsaimniekošanai.
V. Atkritumu valdītāju pienākumi
17. Ikvienam atkritumu valdītājam (nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskam valdītājam vai
apsaimniekotājam), kurš atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir pienākums slēgt
līgumu ar pašvaldības izvēlētu atkritumu apsaimniekotāju par regulāru atkritumu izvešanu
no īpašumā vai valdījumā esošā nekustamā īpašuma.
18. Atkritumu valdītājam, komersantam pirms komercdarbības uzsākšanas ir jānoslēdz līgums
ar pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu apsaimniekošanu.
19. Vasarnīcas, dārza mājas (tajā skaitā dārzkopības biedrības teritorijā esošās vasarnīcas vai
dārza mājas) vai citas īslaicīgas apmešanās ēkas īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa
pilnvarotā persona par laika periodu, kurā pastāvīgi uzturas vasarnīcā vai dārza mājā, slēdz
līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar pašvaldības izvēlētu atkritumu apsaimniekotāju.
20. Atkritumu valdītājs, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, nodrošina nešķiroto
atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu, ņemot vērā atkritumu daudzumu un
izvešanas biežumu, ne retāk kā:
20.1.
Bauskas pilsētā:
20.1.1. privātmājas, dvīņu mājas – 1 reizi mēnesī;
20.1.2. daudzdzīvokļu mājas – 1 reizi nedēļā;
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20.1.3. juridiskas personas - 1 reizi nedēļā.
20.2.
Pārējā novada administratīvajā teritorijā:
20.2.1. privātmājas, dvīņu mājas apdzīvotās vietās – 1 reizi mēnesī;
20.2.2. privātmājas, dvīņu mājas ārpus apdzīvotām vietām – 1 reizi divos mēnešos;
20.2.3. daudzdzīvokļu mājas – 1 reizi divās nedēļās;
20.2.4. juridiskas personas – 1 reizi divās nedēļās.
21. Atkritumu valdītāju pienākumi:
21.1. pēc pašvaldības vai atkritumu apsaimniekotāja pieprasījuma sniegt ziņas par iedzīvotāju
skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par komersantiem un citām
personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā;
21.2. ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs, tad informēt atkritumu
apsaimniekotāju un saskaņot atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku;
21.3. iesaistīties sadzīves atkritumu dalītā vākšanā saskaņā atkritumu apsaimniekošanas
sistēmu, kuru ir izveidojis atkritumu apsaimniekotājs pašvaldības noteiktajā atkritumu
apsaimniekošanas zonā;
21.4. atbildēt par tā nekustamajā īpašumā radīto atkritumu savākšanu, šķirošanu un
nogādāšanu līdz atkritumu konteineriem, par kuru iztukšošanu tam ar attiecīgo atkritumu
apsaimniekotāju ir noslēgts līgums;
21.5. mazizmēra konteineri no slēgtiem pagalmiem un konteineru telpām atkritumu izvešanas
dienās līdz plkst. 8.00 jānovieto specializētajiem transportlīdzekļiem ērti piebraucamā vietā
ārpus sētas un žoga tā, lai netraucētu gājēju un citu transportlīdzekļu kustību, kā arī pēc
atkritumu savākšanas jānovieto to pastāvīgajā atrašanās vietā.
21.6. atkritumu konteineru laukuma pastāvīgo vietu izvēlēties tā, lai pie tās netraucēti varētu
piebraukt specializētie transportlīdzekļi;
21.7. atkritumu konteineru laukumi ir jāizveido ar cieto segumu tā, lai ar riteņiem aprīkotus
atkritumu konteinerus iztukšošanas reizē būtu ērti piestumt pie specializētā transportlīdzekļa;
21.8. atkritumus ievietot tikai noteiktajam atkritumu veidam paredzētos konteineros;
21.9. uzturēt sadzīves atkritumu konteinerus tīrus un lietošanas kārtībā;
21.10. uzturēt tīrību un kārtību atkritumu konteineru laukumos;
21.11. uzturēt kārtībā pievedceļus, lai nodrošinātu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu
atkritumu konteineriem to iztukšošanas dienā jebkurā gadalaikā;
21.12. pie iestāžu, uzņēmumu, atpūtas, tirdzniecības un sabiedrisko pakalpojumu vietu ieejas
durvīm novietot tvertnes sīkajiem sadzīves atkritumiem un nodrošināt to pastāvīgu
iztukšošanu. Atkritumu tvertņu dizainu (formu) saskaņot ar pašvaldību;
21.13. nodrošināt atsevišķu atkritumu veidu (piem., lielgabarīta atkritumu, būvniecības
atkritumu, sadzīves bīstamo atkritumu u.c.) nogādāšanu pārstrādes, uzglabāšanas vai
apglabāšanas vietās– ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja
pakalpojumus, par šo atkritumu savākšanu vienojoties atsevišķi;
21.14. ja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju paredz regulāru atsevišķu atkritumu
veidu izvešanu, persona atkritumus novieto to savākšanas vietā īsi pirms noteiktā izvešanas
laika;
21.15. iesaistās citu pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā.
22. Daudzdzīvokļu māju īpašnieku vai apsaimniekotāju pienākumi papildus 21.punktā
minētajiem pienākumiem:
22.1. pēc saskaņošanas ar pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju izveidot un uzturēt kārtībā
atkritumu tvertņu laukumus vai vietas, kas paredzētas atkritumu savākšanai, un nodrošināt
specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu tvertnēm;
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22.2. vienai daudzdzīvokļu mājai vai māju grupai tiek izveidots viens atkritumu konteineru
laukums;
22.3. daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāji ir atbildīgi par līguma slēgšanu ar atkritumu
apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu no to apsaimniekošanā nodotajiem īpašumiem;
22.4. dzīvokļa īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām nav izvēlēts apsaimniekotājs
vai pārvaldnieks (atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam), savstarpēji vienojas
par atkritumu savākšanas kārtību un pilnvaro personu, kura slēdz līgumu par atkritumu
izvešanu no minētās mājas vai teritorijas;
22.5. ēkās, kur atkritumu savākšanai tiek izmantoti atkritumu stāvvadi, nodrošināt šo stāvvadu
regulāru apkopi, dezinfekciju, konteineru telpu tīrību, kā arī specializētā transportlīdzekļa
brīvu piekļūšana atkritumu konteineriem un to ērtu piestumšanu pie specializētā
transportlīdzekļa;
22.6. ja pie vairākām daudzdzīvokļu ēkām izveidots speciāli ierīkots (betonēts, asfaltēts vai
tml.) laukums atkritumu konteineru novietošanai, tad atkritumu konteinerus jānovieto šajā
laukumā.
23. Zemes īpašnieks, kura īpašumā prettiesiski atrodas atkritumi:
23.1. bīstamo atkritumu gadījumā – nodod atkritumus atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir
saņēmis atļauju attiecīgo bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, un sedz bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas izmaksas;
23.2. sadzīves atkritumu gadījumā – nodod atkritumus atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir
saņēmis atļauju attiecīgo sadzīves atkritumu apsaimniekošanai un kurš ir noslēdzis līgumu ar
pašvaldību, kā arī sedz attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.
VI. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi
24. Publisko pasākumu organizētājiem pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir
jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu, aizvešanu un
teritorijas sakopšanu.
25. Par publiska pasākuma laikā radīto atkritumu savākšanu ir atbildīgs tā organizētājs, kurš
nodrošina:
25.1. pasākuma norises vietu ar konteineriem atkritumu savākšanai;
25.2. pasākuma dalībniekiem iespēju šķirot pasākuma laikā radušos atkritumus, šim nolūkam
izvietojot ne mazāk kā divu atkritumu veidu atkritumu konteinerus;
25.3. attiecīgās teritorijas sakopšanu piecu stundu laikā pēc pasākuma, ja pasākums notiek
dienas laikā (pēc pasākuma, kas noris nakts laikā, attiecīgās teritorijas sakopšana jānodrošina
līdz nākošās dienas pulksten 12.00);
25.4. vietās, kur notiek intensīva gājēju un satiksmes kustība, publisko pasākumu
organizētājam jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana vienas stundas laikā pēc pasākuma
noslēguma (pēc pasākuma, kas noris nakts laikā, attiecīgās teritorijas sakopšana jānodrošina
līdz pulksten 8.00).
26. Publiska pasākuma laikā organizētājam jānodrošina sabiedrisko tualešu pieejamība. Brīvi
pieejamā vietā pasākuma organizētājam ir jānovieto pārvietojamās tualetes (jāuzstāda ne
mazāk kā viena tualete uz 200 apmeklētājiem), jānodrošina sanitārā tīrība un higiēnas
prasību ievērošana.
VII. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi
27. Atkritumu apsaimniekotājs, realizējot pašvaldības funkcijas atkritumu apsaimniekošanas
jomā, koordinē un savas kompetences ietvaros kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
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Bauskas novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu
apsaimniekošanas jomā, novada un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem
saistošajiem noteikumiem.
28. Atkritumu apsaimniekotājam ir jābūt Latvijas Republikas Vides ministrijas Valsts vides
dienesta reģionālās pārvaldes (turpmāk tekstā – Valsts vides dienests) atļaujai sadzīves
atkritumu apsaimniekošanai t.sk. savākšanai, pārvadāšanai, arī sadzīves bīstamo atkritumu
savākšanai un pārvadāšanai.
29. Atkritumu apsaimniekotājs, kurš ir izraudzīts iepirkumu procedūras rezultātā atbilstoši
Publisko iepirkumu likumam, pirms savas darbības uzsākšanas slēdz līgumu ar pašvaldību
par atkritumu apsaimniekošanu atkritumu apsaimniekošanas zonā.
30. Iepirkumu procedūras piemērošanas izņēmums (Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās
daļas 7.punkts) ir attiecināms uz tādu atkritumu apsaimniekotāju, kurš atrodas pilnīgā
pasūtītāja kontrolē un kurš galvenokārt sniedz pakalpojumus pasūtītājam jeb pašvaldībai.
31. Atkritumu apsaimniekotājs savā darbībā ir saņēmis Latvijas Atkritumu saimniecības
uzņēmumu asociācijas sertifikātu par atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma atbilstību
obligātajām prasībām attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas jomā vai ekvivalentu.
Sertificētās jomas:
31.1. sadzīves atkritumu savākšana, pārvadāšana;
31.2. atkritumu konteineru apsaimniekošana;
31.3. bīstamo atkritumu savākšana, pārvadāšana;
31.4. atkritumu pārkraušana, šķirošana.
32. Atkritumu apsaimniekotājam ir šādi pienākumi:
32.1. slēgt līgumu ar pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem atkritumu radītājiem un
valdītājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, piemērojot:
32.1.1. līguma termiņu, kas nav garāks par līguma termiņu, kas noslēgts starp atkritumu
apsaimniekotāju un pašvaldību;
32.1.2. pašvaldības apstiprināto maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
32.1.3. regulāru sadzīves atkritumu izvešanu.
32.2. slēgt līgumu ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos
atkritumu apsaimniekošanu;
32.3. iesaistīties reģionālo un pašvaldības izstrādāto atkritumu apsaimniekošanas plānu
realizācijā apsaimniekojamajā teritorijā, dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
ieviešanā;
32.4. veikt regulāru, saskaņotu visu pašvaldības administratīvajā teritorijā radīto atkritumu
izvešanu no laukumiem, konteineriem, dalītās atkritumu savākšanas punktiem un citām
atkritumu savākšanai paredzētām vietām atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ar pašvaldību
noslēgtā līguma noteikumiem, saglabājot šajās vietās tīrību (nodrošinot uz zemes nokritušo
atkritumu savākšanu konteineru iztukšošanas laikā);
32.5. pietiekamā daudzumā nodrošināt ar atkritumu konteineriem visus atkritumu radītājus un
valdītājus;
32.6. marķēt atkritumu konteinerus, norādot sadzīves atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu
un kontaktinformāciju;
32.7. atkritumu apsaimniekošanā izmantot specializētus transportlīdzekļus, iekārtas un ierīces,
kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, nepārsniedz pieļaujamo trokšņa
līmeni, kā arī ievērot pašvaldības noteiktās prasības kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai;
32.8. piedāvāt atkritumu ārpuskārtas izvešanas pakalpojumu;
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32.9. nodrošināt visu sadzīves atkritumu veidu savākšanu t.sk. nešķiroto atkritumu, pārstrādei
derīgu atkritumu, izlietotā iepakojuma, sadzīves bīstamo atkritumu, bioloģisko, lielgabarīta
un būvniecības atkritumu;
32.10. pēc atkritumu valdītāju pieprasījuma nodrošināt atkritumu konteineru mazgāšanu vai
nomaiņu, vienojoties par attiecīgā pakalpojuma izmaksām;
32.11. racionāli izstrādāt maršrutus gan šķiroto, gan nešķiroto atkritumu savākšanā, lai
samazinātu transporta slodzi ceļiem un videi;
32.12. atkritumu konteineru novietošanas vietas ir jāsaskaņo ar atkritumu valdītāju;
32.13. sadarbībā ar pašvaldību nodrošināt lielgabarīta un videi kaitīgo atkritumu savākšanu
vismaz reizi gadā;.
32.14. ziņot pašvaldībai par atkritumu radītāju un valdītāju administratīvajiem pārkāpumiem šo
saistošo noteikumu neievērošanas gadījumā;
32.15. 30 dienas iepriekš informēt atkritumu valdītāju par prasībām (izmaiņām tajās) saistībā
ar atkritumu apsaimniekošanu;
32.16. Pēc pašvaldības pieprasījuma reizi gadā iesniegt pārskatus par:
32.16.1. izvesto nešķiroto atkritumu daudzumu no atkritumu valdītāju objektiem, norādot
personu ar kuru slēgts līgums, kā arī apkalpošanas reižu skaitu. Pārskatā informācija
jāsagatavo pēc pašvaldības pārvalžu administratīvajām teritorijām;
32.16.2. savāktajiem atkritumu veidiem un to daudzumu pēc pašvaldības pārvalžu
administratīvajām teritorijām;
32.16.3. pašvaldības vai reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna īstenošanas gaitu.
32.17. veikt iedzīvotāju, atkritumu radītāju informēšanu par atkritumu apsaimniekošanu;
32.18. apsaimniekotāja pienākumos neietilpst meklēt sadzīves atkritumos pazudušus
priekšmetus vai atļaut to darīt nepiederošām personām;
32.19. sadzīves atkritumi pēc to nodošanas pāriet atkritumu apsaimniekotāja īpašumā.
VIII. Dalītu sadzīves atkritumu apsaimniekošana
33. Pašvaldības teritorijā, kur atkritumiem tiek nodrošināta dalīta vākšana, sadzīves atkritumu
radītāji šķiro sadzīves atkritumus un ievieto tos atbilstošos atkritumu konteineros, kas
uzstādīti dalīto atkritumu savākšanas punktos vai laukumos, vai iesaistās atkritumu
apsaimniekotāja rīkotās akcijās.
34. Izmantojot trīs dažādu krāsu atkritumu konteinerus, dalīti rašanās vietās tiek savākti
sašķiroti, pārstrādei derīgi atkritumi:
34.1. dzeltenas krāsas konteiners - papīra, plastmasas un metāla iepakojums, makulatūra;
34.2. zaļas krāsas konteiners - stikla tara;
34.3. brūnas krāsas konteiners – bioloģiskie atkritumi.
35. Dzeltenas krāsas konteinerā ir jāievieto:
35.1. izlietots papīra un kartona iepakojums, makulatūra - tīra, sausa un nesaburzīta;
35.2. plastmasas un metāla iepakojums - tīrs, bez iepriekšējā pildījuma atliekām.
36. Zaļas krāsas konteinerā jāievieto tīra stikla tara, bez iepriekšējā pildījuma atliekām. Nav
pieļaujama logu stiklu, spoguļstikla, keramikas, māla u.c. materiāla lausku ievietošana
konteinerā.
37. Brūnas krāsas konteinerā ir jāievieto bioloģiskie atkritumi, kā zāle, lapas, skujas, augi,
puķes, zariņi, zāģu skaidas, dārzeņu un augļu mizas, to atliekas, olu čaumalas, tējas un
kafijas biezumi, tējas maisiņi u.tml.
38. Atkritumu apsaimniekotājs visā pašvaldības teritorijā uz atkritumu konteineriem nodrošina
šādu informāciju:
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38.1. dalīto atkritumu veidu;
38.2. atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu un kontaktinformāciju (tālruņa Nr.).
39. Atkritumu apsaimniekotājs savlaicīgi informē atkritumu radītājus un valdītājus par jauna
dalīta, pārstrādei derīgu atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo konteineru
krāsojumu vai apzīmējumu.
40. Atkritumu apsaimniekotājs informē atkritumu radītājus par dalīto atkritumu savākšanas
punktu un laukumu atrašanās vietām.
41. Atkritumu apsaimniekotājs nogādā sašķirotu, pārstrādei derīgu atkritumu veidu uz
otrreizējās šķirošanas, pārstrādes vai realizācijas vietām.
42. Atkritumu radītājiem atļauts kompostēt bioloģiskos atkritumus, ja kompostēšana tiek veikta
sava īpašuma teritorijā vai citā speciāli tam paredzētā vietā, kas saskaņota ar pašvaldību un
tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai.
IX. Sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošana
43. Par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu atbild attiecīgo atkritumu radītājs.
44. Sadzīves bīstamo atkritumu radītājs vai valdītājs:
44.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;
44.2. uzglabā bīstamos atkritumus ne ilgāk par 12 mēnešiem tā, lai tie neapdraudētu cilvēku
dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;
44.3. sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, ja normatīvajos aktos nav paredzēta
cita kārtība.
45. Atkritumu radītāji no sadzīves bīstamiem atkritumiem atbrīvojas:
45.1. nogādājot uz dalīto atkritumu pieņemšanas laukumu (Biržu ielā 8B, Bauskā) vai citām
speciāli ierīkotām vietām;
45.2. iesaistoties atkritumu apsaimniekotāja un pašvaldības rīkotās akcijās;
45.3. slēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atsevišķu sadzīves bīstamo atkritumu
nodošanu.
46. Dalīti tiek savākti šādi sadzīves bīstamo atkritumu veidi:
46.1. sadzīves bīstamie atkritumi, t.sk. videi kaitīgās preces kā neizjauktas elektropreces,
dienasgaismas lampas, akumulatori, baterijas, riepas - dalīto atkritumu pieņemšanas laukumā
(Biržu ielā 8B, Bauskā) vai atkritumu apsaimniekotāja rīkoto akciju veidā;
46.2. baterijas - dalīto atkritumu pieņemšanas laukumā vai ievietot publiskajās vietās pieejamos
konteinerus (elektropreču tirgotavās, lielveikalos un citur);
46.3. medikamenti un to atlikumi – aptiekās;
46.4. par pārējo bīstamo atkritumu apsaimniekošanu jāslēdz līgums ar atkritumu
apsaimniekotāju.
46.5. Atkritumu radītājiem aizliegts sajaukt dažādu veidu bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt
bīstamos atkritumus ar sadzīves vai ražošanas atkritumiem. Nav pieļaujama sadzīves bīstamo
atkritumu (elektropreču, riepu, akumulatoru u.c.) ievietošana sadzīves atkritumu konteinerā
vai novietošana pie tiem.
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47. Pašvaldības pārvaldēm sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju vismaz vienu reizi gadā
akcijas veidā jānodrošina videi kaitīgo preču (neizjauktas elektropreces, dienasgaismas
lampas, akumulatori, baterijas, riepas u.c.) savākšana no iedzīvotājiem.
X. Būvniecības un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana
48. Lielgabarīta un būvniecības atkritumi jāsavāc atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem.
49. Atkritumu radītājiem aizliegts ievietot atkritumu valdītāja konteineros lielgabarīta un
būvniecības atkritumus, kā arī tos novietot citās neatļautās vietās.
50. Lielgabarīta atkritumu īslaicīga novietošana pie konteineriem vai citur ir atļauta tikai ar
atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā vietā un laikā.
51. Lielgabarīta un būvniecības atkritumu izvešanai jāizmanto atkritumu apsaimniekotāja
pakalpojumi, kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, vai arī tie patstāvīgi jānogādā uz īpaši iekārtotu būvniecības vai
lielgabarīta atkritumu savākšanas vai apglabāšanas vietu.
52. Būvniecības atkritumus aizliegts novietot ārpus teritorijas, kur notiek būvdarbi. Nododot
objektu ekspluatācijā, jāuzrāda dokuments, kas apliecina atkritumu nodošanu un kurā
norādīts nodoto atkritumu apjoms.
53. Būvniecības un lielgabarīta atkritumu konteineru īpašnieka pienākums ir uzturēt tos
atbilstošā tehniskā kārtībā.
54. Būvniecības un lielgabarīta atkritumu konteineri novietojami tā, lai netraucētu gājēju un citu
transportlīdzekļu kustībai.
55. Izraktā zeme ir jāizmanto vai jāizved tā, lai nenotiktu tās sajaukšanās ar būvgružiem vai
citiem sadzīves atkritumiem. Ja iespējams, tā jāizlieto būvlaukuma labiekārtošanai vai
jāizved uz citu objektu vai zemes gabalu, saskaņojot šo vietu ar pašvaldību. Nepieļaut
augsnes auglīgās virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos.
56. Iespēju robežās veikt būvniecības atkritumu šķirošanu atbilstoši atkritumu apsaimniekotāja
prasībām un ieteikumiem.
XI. Šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošana
57. Šķidro sadzīves atkritumu radītāju, kuri izmanto decentralizētu kanalizācijas sistēmu,
pienākumi:
57.1. noslēgt līgumu par šķidro sadzīves atkritumu savākšanu ar šķidro sadzīves atkritumu
apsaimniekotāju;
57.2. uzturēt kārtībā decentralizēto kanalizācijas sistēmu un pievadceļus, nodrošinot
specializēto transportlīdzekļu piekļūšanu šķidro sadzīves atkritumu uzglabāšanas tvertnēm
(rezervuāriem);
57.3. nepieļaut neattīrītu šķidro sadzīves atkritumu novadīšanu dabā vai to noplūšanu
(iztecēšanu, iesūkšanos grunts slāņos);
57.4. segt šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;
57.5. segt šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja papildus izmaksas gadījumos, ja šķidro
sadzīves atkritumu sastāvā tiek konstatēti bīstamie atkritumi, kuru savākšanai normatīvajos
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aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības vai tie satur mehāniskus piemaisījumus lielākus
par 50 mm;
57.6. nepieļaut šķidro sadzīves atkritumu sajaukšanu ar citām vielām, kas var sekmēt to
sastāva kvalitatīvās izmaiņas.
58. Šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pienākumi:
58.1. slēgt līgumus ar šķidro sadzīves atkritumu radītājiem par šķidro sadzīves atkritumu
savākšanu;
58.2. slēgt līgumu ar notekūdeņu pieņemšanas punkta īpašnieku vai apsaimniekotāju;
58.3. savāktos šķidros sadzīves atkritumus pārvadāt ar šim nolūkam paredzēto specializēto
transportlīdzekli;
58.4. savāktos šķidros sadzīves atkritumus izliet tikai šim nolūkam paredzētās vietās (nosaka
notekūdeņu pieņemšanas punkta īpašnieks vai apsaimniekotājs) – notekūdeņu pieņemšanas
punktos;
58.5. veikt savākto šķidro sadzīves atkritumu uzskaiti un pēc pieprasījuma sniegt ziņas
pašvaldībai;
58.6. maksa par šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem tiek
noteikta vienojoties šķidro sadzīves atkritumu radītājam un apsaimniekotājam.
XII. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
59. Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir segt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas
normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
60. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi)
apstiprina pašvaldība, pamatojoties uz atkritumu apsaimniekotāja iesniegtu aprēķina
projektu.
61. Maksa par nešķirotu atkritumu apsaimniekošanu ietver:
61.1. pašvaldības apstiprinātu maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, šķirošanu,
pārkraušanu un uzglabāšanu;
61.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināts tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonā;
61.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
62. Atkritumu apsaimniekotājs tiesīgs ierosināt izmaiņas maksā par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu ne biežāk kā divas reizes gadā.
63. Atkritumu radītāji atkritumu apsaimniekošanas izmaksas sedz saskaņā ar līgumu, kas
noslēgts ar atkritumu apsaimniekotāju vai atkritumu valdītāju.
64. Atkritumu radītāji un valdītāji atkritumu apsaimniekotājam maksā pēc faktiski izvestā
atkritumu apjoma.
65. Maksa par atsevišķu atkritumu veidu (bioloģisko, sadzīves bīstamo, pārstrādei derīgu,
izlietotā iepakojuma, lielgabarīta, ražošanas, būvniecības atkritumu u.c.) savākšanu tiek
noteikta savstarpēji vienojoties ar atkritumu radītāju.
66. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki un īrnieki, nedzīvojamo telpu īpašnieki,
nomnieki un citi lietotāji par atkritumu savākšanu un apglabāšanu norēķinās ar ēkas
apsaimniekotāja (pārvaldnieka) starpniecību normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Ēkas
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apsaimniekotājs ir atbildīgs par norēķinu veikšanu ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņā ar
noslēgto līgumu.
67. Dzīvokļa īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām nav izvēlēts apsaimniekotājs
vai pārvaldnieks (atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam), pilnvaro personu, kura
visu dzīvokļa īpašnieku vārdā veic maksājumus atkritumu apsaimniekotājam.
68. Atkritumu apsaimniekotājiem vienu mēnesi iepriekš jāinformē atkritumu radītāji un valdītāji
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām.
69. Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs pārtraukt atkritumu izvešanu, ja atkritumu valdītājs
neveic samaksu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem saskaņā ar līgumu, par to
informējot pašvaldību.
XIII. Aizliegumi atkritumu apsaimniekošanā
70. Atkritumus pašvaldības teritorijā aizliegts:
70.1.
dedzināt, tai skaitā atkritumu konteineros, urnās, ugunskuros, dārza kamīnos, krāsnīs
u.c., izņemot bioloģiskos atkritumus, ievērojot šādus nosacījumus: (Grozīts ar
29.09.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.13.)
70.1.1. pilsētas un ciemu teritorijā bioloģisko atkritumu
dedzināšana ugunskuros un
dedzināšanas iekārtās atļauta no 15.septembra līdz 30.oktobrim un no 1.aprīļa līdz
15.maijam no plkst.8.00 līdz plkst.17.00;
70.1.2. lauku teritorijā bioloģisko atkritumu dedzināšana ugunskuros un dedzināšanas iekārtās
atļauta no 15.septembra līdz 15.maijam;
70.1.3. bioloģiskie atkritumi ir savākti dedzināšanai paredzētā vietā un tiek nodrošināta
ugunsdrošības prasību ievērošana, kā arī netiek traucēti vai apdraudēti citi sabiedrības
locekļi (piemēram, aizliegts ierīkot bioloģisko atkritumu dedzināšanas vietu kaimiņu
īpašuma ēku logu tuvumā vai vietā, kur dedzināšanas radītie dūmi var samazināt
redzamību, apdraudot satiksmes drošību (pie ielu krustojumiem, gājēju pārejām u.tml.));
70.1.4. saistošo noteikumu 70.1.1. un 70.1.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā bioloģisko
atkritumu dedzināšana ir atļauta tikai nekustamā īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja
klātbūtnē;
70.2. novietot vai izbērt blakus konteineriem, uz ielām, skvēros, parkos, mežos, citos dabas
objektos vai vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta;
70.3. ierakt zemē;
70.4. ievietot nešķiroto atkritumu konteineros, kas paredzēti cita nekustamā īpašuma
apkalpošanai.
71. Aizliegts piesārņot ar atkritumiem daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas, pagrabus, bēniņus,
citas koplietošanas telpas, pagalmus un mājām pieguļošās teritorijas.
72. Aizliegts ievietot atkritumu konteineros degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus
priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, liela izmēra
atkritumus, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, rūpniecības atkritumus, ielu
smiltis, parku un dārzu atkritumus, pelnus, izdedžus, bīstamos atkritumus u.c.
73. Aizliegts atkritumus konteineros cieši sablīvēt, ieskalot, iesaldēt vai sadedzināt.
Šādos gadījumos atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības par šādu konteineru iztukšošanu
noteikt papildus samaksu.
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74. Aizliegts dalīto atkritumu konteinerā ievietot cita veida atkritumus t.sk. nešķirotos sadzīves
atkritumus. Šādos gadījumos atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības par šādu konteineru
iztukšošanu noteikt papildus samaksu.
75. Aizliegts novadīt šķidros atkritumus, t.sk. sadzīves notekūdeņus, gruntī, meliorācijas grāvjos
un lietus kanalizācijas tīklā bez attīrīšanas.
76. Atkritumu apsaimniekotājam, savācot atkritumus, aizliegts
labiekārtojumu, apstādījumus un apstādījuma elementus.

bojāt

ēkas

(būves)

77. Aizliegts jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt atkritumu konteinerus.
78. Aizliegts novietot būvniecības atkritumus ārpus teritorijas, kurā notiek būvdarbi.
79. Aizliegts sajaukt dažādu veidu bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar
sadzīves vai ražošanas atkritumiem.
80. Aizliegts, nesaskaņojot ar atkritumu apsaimniekotāju, novietot lielgabarīta un būvniecības
atkritumus pie atkritumu konteineriem vai citās neatļautās vietās.
81. Aizliegts veikt citas darbības, kas rada vides piesārņošanu vai ir pretrunā ar normatīvajos
aktos ietverto regulējumu.
XIV. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
82. Par saistošo noteikumu vai citu atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo
aktu pārkāpumiem personas saucamas pie atbildības Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā noteiktajā kārtībā.
83. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem fiziskām un juridiskām personām ir paredzēta
atbildība:
83.1. saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa attiecīgajiem pantiem;
83.2. par citiem saistošo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem atbildība nav paredzēta Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām
personām no 15 euro līdz 145 euro, juridiskām personām no 70 euro līdz 710 euro. (Grozīts
26.09.2013.ar saistošajiem noteikumiem Nr.24.)
84. Sūdzības, iesniegumi un priekšlikumi par atkritumu apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu
kvalitāti adresējami atkritumu apsaimniekotājam, kurš veic atkritumu apsaimniekošanu
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
85. Ja atkritumu apsaimniekotājs neveic nekādas darbības attiecībā uz iesniegto sūdzību, tad
sūdzības var iesniegt pašvaldībai vai reģionālās vides pārvaldes nodaļai, kuras teritorijā
atrodas pašvaldība, kura tās reģistrē un pieņem lēmumus trūkumu un pārkāpumu
novēršanai.
86. Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par šo noteikumu neievērošanu izskata pašvaldība.
87. Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par saistošo noteikumu neievērošanu tiesīgi:
87.1. Sabiedriskās kārtības nodaļas vadītājs (grozīts ar 30.06.2011.saistošajiem noteikumiem
Nr.12);
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87.2. Sabiedriskās
kārtības
nodaļas
sabiedriskās
30.06.2011.saistošajiem noteikumiem Nr.12);
87.3. Bauskas novada pārvalžu vadītāji;
87.4. Valsts vides dienesta darbinieki;
87.5. citas pašvaldības pilnvarotas personas.

kārtības

sargi (grozīts

ar

88. Saistošo noteikumu 87.punktā minētās amatpersonas bez protokola sastādīšanas ir tiesīgas
naudas sodu līdz 30 euro iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vietā, izsniedzot noteikta parauga
kvīti, ja pārkāpējs to neapstrīd. (Grozīts ar 26.09.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.24.)
89. Lietas par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem izskata Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā noteiktajā kārtībā.
90. Ieņēmumi no naudas sodiem par šo noteikumu pārkāpumiem tiek ieskaitīti pašvaldības
budžetā.
91. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma radīto seku
novēršanas un materiālo zaudējumu segšanas.
XV. Noslēguma jautājums
92. Līdz brīdim, kad pašvaldība, atbilstoši šo saistošo noteikumu 60.punktam, pieņem lēmumu
par sadzīves atkritumu maksas apstiprināšanu, maksa par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu atbilst pēdējam Regulatora apstiprinātajam sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas tarifam.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
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Par attīstības sadarbības veicināšanu
Attīstības politikas mērķis ir sniegt ieguldījumu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu
2030.gadam ieviešanā attīstības valstīs, jo īpaši ES Austrumu partnerības Latvijas prioritārajās
partnervalstīs (Gruzija, Moldova, Ukraina).
Attīstības sadarbības politikas plāns 2016.gadam par prioritāti nosaka divpusējās un
trīspusējās attīstības sadarbības īstenošanu partnervalstu atbalstam, iespēju robežās sniedzot
atbalstu arī sabiedrības izpratnes un atbalsta veicināšanai par attīstības sadarbības mērķiem un
politiku, t.sk. ar NVO un sociālo partneru iesaisti. Kā galvenie politikas rezultāti noteikti Latvijas
atbalsta palielināšana prioritārajos reģionos pamatnostādnēs noteiktajās jomās; attīstības
sadarbības finansējuma apjoma pieaugums atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām, kā arī
nepieciešamība veicināt sabiedrības atbalstu attīstības sadarbības politikas īstenošanai.
2012.gadā Kišiņevā tika parakstīts sadarbības līgums starp Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju (turpmāk – VARAM) un Moldovas Reģionālas attīstības un
celtniecības ministriju. Līgums paredz attīstīt sadarbību nacionālās reģionālās politikas izstrādē un
uzraudzībā, īstenot apmācību programmu vietējām pašvaldībām attīstības plānošanā un
īstenošanā, t.sk. attīstības plānošanas un struktūrfondu līdzfinansēto projektu izstrādes un vadības
kapacitātes stiprināšanai, projektu īstenošanā Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta
ietvaros u.c. pusēm svarīgos jautājumos.
Ievērojot Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības aģentūras interesi un vajadzības attiecībā uz
Moldovas eiro integrācijas procesu, 2016.gadā tiek turpināta VARAM un Moldovas Ziemeļu
reģiona attīstības aģentūras sadarbība, iesaistot arī pašvaldības, uzņēmējus, nevalstiskā sektora
pārstāvjus.
Bauskas novada pašvaldība ir bijusi aktīva attīstības sadarbības jomā. 2015.gadā
pašvaldība saņēma Latvijas Pašvaldību savienības diplomu kā aktīva pašvaldība attīstības
sadarbības un attīstības izglītības jomā par īstenoto projektu un sadarbību ar Gruzijas republikas
pašvaldību Hašūri.
Sadarbībā ar Latvijas institūtu 07.06.2016. tika uzņemti septiņi reģionālo laikrakstu un
televīzijas studiju žurnālisti no Moldovas.
Atsaucoties VARAM aicinājumam, laikā no 2016.gada 25.jūlija līdz 2016.gada 27.jūlijam,
Bauskā viesojās Moldovas Ziemeļu reģiona pašvaldību pārstāvji.
2016.gada 30.augustā tika parakstīta vienošanos par partnerattiecību nodibināšanu un
sadarbību starp Bauskas novada pašvaldību un Sorokas rajona pašvaldību (Moldovas Republika)
Vienošanās paredz, ka, galvenais reģionālās sadarbības mērķis ir stiprināt savstarpējās
attiecības starp tautām, reģioniem un pašvaldībām un sekmēt produktīvas sadarbības attīstību starp
vietējām kopienām, valsts, kultūras un sporta organizācijām, kā arī uzņēmumiem. Puses apņemas
attīstīt abpusēji izdevīgu sadarbību un sekmēt pieredzes apmaiņu šādās nozarēs:
- kultūras, mākslas un sporta attīstība;
- bērnu un jauniešu atbalsta programmas;
- ekoloģija un dabas resursu racionāla izmantošana;

vietējo pārvalžu labās prakses pārņemšana;
tūrisma, tajā skaitā ārstnieciskā tūrisma attīstība;
kopīgu atbalsta programmu īstenošana;
uzņēmējdarbības vides attīstība;
sociālā joma.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 97.pantu, Bauskas
novada dome nolemj:
-

1. Veicināt attīstības sadarbību Bauskas novadā.
2. Akceptēt 2016.gada 30.augustā parakstīto vienošanos par partnerattiecību nodibināšanu un
sadarbību starp Sorokas rajona pašvaldību (Moldovas Republika) un Bauskas novada pašvaldību
(Latvijas Republika).
3. Kontroli par līguma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

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 29.septembrī

prot.Nr.22, 7.p.

Par finansējuma piešķiršanu Igoram Slakteram
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 5.septembrī saņemts Igora Slaktera iesniegums,
kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu dalībai Pasaules čempionātā brīvajā cīņā
veterāniem, kas no 2016. gada 6.oktobra līdz 2016.gada 9.oktobrim norisināsies Valbružā, Polijā.
Atbilstoši 2016.gada 5.septembra iesniegumam sacensību izmaksas ir 716 euro, t.sk. dalības
maksa, transporta izdevumi, maksa par viesnīcu.
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 Igoram Slakteram finansējumu 500 euro apmērā, tai
skaitā 350 euro viesnīcas izdevumu samaksai, dalības maksai, uzturēšanās izdevumiem un
150 euro ceļa izdevumu samaksai Pasaules čempionātā brīvajā cīņā veterāniem Polijā.
2.

Piešķirto finansējumu 500 euro apmērā pārskaitīt no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” budžeta finanšu līdzekļiem uz Igora Slaktera norēķinu kontu.

Domes priekšsēdētājs
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Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas pašvaldības iestādei
„Vecsaules pagasta pārvalde”
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 16.septembrī saņemts Vecsaules pagasta pārvaldes
iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt papildu finansējumu ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstībai Bauskas novada Vecsaules pagasta Jaunsaules ciemā.
Vecsaules pagasta pārvalde ir veikusi tirgus izpēti un noslēgusi līgumu par būvprojekta
izstrādi un autoruzraudzību ar SIA „Proris”, kura iesniedza piedāvājumu ar zemāko cenu par
kopējo summu 3049,20 EUR (trīs tūkstoši četrdesmit deviņi euro, 20 centi), t.sk. pievienotās
vērtības nodoklis, savukārt Bauskas novada Iepirkuma komisijas veiktajā iepirkuma procedūrā par
būvdarbu veikšanu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Bauskas novada Vecsaules
pagasta Jaunsaules ciemā” piedāvājumu ar viszemāko cenu ir iesniegusi SIA „Koger Vide” par
kopējo summu 36 752,59 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši septiņi simti piecdesmit divi euro, 59
centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.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 iestādei „Vecsaules pagasta pārvalde” ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai
Bauskas novada Vecsaules pagasta Jaunsaules ciemā projektēšanai un autoruzraudzībai 3049,20
EUR (trīs tūkstoši četrdesmit deviņi euro, 20 centi), t.sk. PVN no Bauskas novada pašvaldības
2016.gada budžeta programmas „Pašvaldības finansējums investīciju projektu īstenošanai”
paredzētajiem finanšu līdzekļiem.
2. Piešķirt iestādei „Vecsaules pagasta pārvalde” ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai
Bauskas novada Vecsaules pagasta Jaunsaules ciemā būvdarbu veikšanai 36 752,59 EUR
(trīsdesmit seši tūkstoši septiņi simti piecdesmit divi euro, 59 centi) no Bauskas novada
pašvaldības 2016.gada budžeta programmas „Pašvaldības finansējums investīciju projektu
īstenošanai” paredzētajiem finanšu līdzekļiem.
3. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai šā
lēmuma 2.punktā minēto finanšu līdzekļu piešķīrumu iestādei „Vecsaules pagasta pārvalde”
iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
4. Atļaut iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītājai Līgai Vasiļauskai slēgt
līgumu par būvdarbu veikšanu ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Bauskas novada
Vecsaules pagasta Jaunsaules ciemā ar iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu SIA „Koger
Vide” par summu 36 752, 59 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši septiņi simti piecdesmit divi euro, 59
centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
Domes priekšsēdētājs
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Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Kultūras centram
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 8.septembrī saņemts Bauskas Kultūras centra
iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt papildu finansējumu telpu remontam.
Bauskas Kultūras centrs veica tirgus izpēti „Bauskas Kultūras centra publisko tualešu telpu
remonta darbi”, kurā piedāvājumu ar zemāko cenu iesniedza SIA „KVINTETS-M” ar kopējo
summu 15 663,62 EUR (piecpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit trīs euro, 62 centi) t.sk.
pievienotās vērtības nodoklis.
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 15 663,62
EUR papildu finansējumu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas Kultūras centrs”.
2. Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” direktoram Jānim
Dūmiņam slēgt līgumu par darbu izpildi ar iepirkumu procedūrās rezultātā izraudzīto
pretendentu.
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Par finansējuma piešķiršanu Martai Mengotei
Bauskas Kultūras centrā saņemts un izskatīts Marinas Mengotes iesniegums, kurā izteikts
lūgums Bauskas novada domei finansiāli atbalstīt meitas Martas Mengotes dalību konkursa
„Baltic Talents- 2016” finālā, kas notiks 2016.gada 23.decembrī Tiberias pilsētā Izraēlā.
Iesniegumā lūgts piešķirt finansējumu dalībai konkursā 500 EUR, tai skaitā izdevumi par
aviobiļetēm 260 EUR un naktsmītnēm 240 EUR. Kopējās konkursa izmaksas ir 650 EUR, no
kurām 150 EUR dalībniece segs pati.
Izvērtējot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta nolikuma Nr.1 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu dalībai kultūras projektos” 4.4., 4.6.apakšpunktu, Bauskas novada dome
nolemj:
1. Piešķirt Martai Mengotei finansējumu 500 EUR (pieci simti euro) apmērā dalībai
konkursā „Baltic Talents- 2016” Izraēlā.
2. Piešķirto finansējumu 500 euro apmērā pārskaitīt no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas Kultūras centrs” budžeta finanšu līdzekļiem uz Marinas Mengotes norēķinu
kontu.
Domes priekšsēdētājs
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa noteikumos
Nr.10 „Bauskas novada amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu finansēšanas
kārtība”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.4 „Grozījumi Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa
noteikumos Nr.10 “Bauskas novada amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu finansēšanas
kārtība”.
2.

Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 3.oktobrī.

Pielikumā: Bauskas novada domes 29.09.2016.noteikumi Nr.4 uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs
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(protokols Nr.22, 11.punkts)

Grozījumi Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.10
„Bauskas novada amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu finansēšanas
kārtība”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
12.pantu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Izdarīt šādus grozījumus Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.10
„Bauskas novada amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu finansēšanas kārtība”:
Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā: „Bauskas novada amatiermākslas
kolektīvu vadītāju un speciālistu finansēšanas kārtība”;
2. Aizstāt visā noteikumu tekstā vārdu „amatierkolektīvs” ar vārdiem „amatiermākslas
kolektīvs” attiecīgā locījumā;
3. Papildināt 4.punktu aiz vārda „Dziesmu” ar vārdiem „un deju”.
4. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Prioritāri tiek atbalstīti tautas mākslas kolektīvi, kas nodrošina Dziesmu un deju svētku
procesa nepārtrauktību, saglabā, popularizē un attīsta tautas mākslu un kolektīvi, kuri
popularizē, attīsta, saglabā un pilnveido Bauskas novada kultūras un mākslas tradīcijas.”.
5. svītrot 6.punktā vārdu „kolektīvs”.
6. izteikt 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.1. kolektīvs darbojas novada kultūras iestādēs un Bauskas novada teritorijā un nav
maksas kolektīvs vai kolektīvam iepriekš ne mazāk kā piecus gadus bija uzņēmējdarbības
forma un tas ir popularizējis Bauskas novadu un veicinājis tā atpazīstamību ārpus
pašvaldības robežām”.
7. Papildināt 8.1.apakšpunktu aiz vārda „fotostudija” ar vārdiem „gleznošanas studija.”.
1.
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APSTIPRINĀTI
Bauskas novada domes sēdē
2012.gada 26.aprīlī
prot.Nr.9, 8.p.
NOTEIKUMI
Bauskā
2012.gada 26.aprīlī

Nr.10

Bauskas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu
finansēšanas kārtība
(Grozījumi 19.12.2013.; 19.12.2014.; 29.09.2016.)
I. Finansēšanas priekšmets
1. Noteikumi reglamentē Bauskas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu
finansēšanas kārtību.
2. Bauskas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāji un speciālisti ir tiesīgi saņemt
finansējumu no pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem. Budžeta līdzekļu gada
apmērs kolektīvu darbības nodrošināšanai tiek apstiprināts ar Bauskas novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem „Par Bauskas novada pašvaldības budžetu".
3. Pretendenti ir amatiermākslas kolektīvu vadītāji un speciālisti, kuri nodrošina iedzīvotāju
radošu brīvā laika pavadīšanu:
3.1. tautas deju kolektīvu vadītāji, koncertmeistari;
3.2. koru diriģenti, kormeistari, koncertmeistari;
3.3. vokālo ansambļu vadītāji, koncertmeistari;
3.4. folkloras kopu vadītāji, koncertmeistari;
3.5. amatierteātru režisori;
3.6. orķestri;
3.7. interešu studiju un pulciņu vadītāji.
II. Finansēšanas mērķi un prioritātes
Finansējuma piešķiršanas mērķis ir nodrošināt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu
un Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību, sekmēt pieejamību amatiermākslai un
iedzīvotāju radošu brīvā laika pavadīšanu, saglabāt tautas tradīcijas un tautas mākslas
daudzveidību, rosināt māksliniecisko jaunradi, atbalstīt kultūrvides attīstību Bauskas novadā
un uzturēt augstu amatiermākslas kolektīvu māksliniecisko līmeni, atbalstīt un veicināt
amatiermākslas kolektīvu vadītāju profesionālās kvalifikācijas celšanu. (Grozīts ar
29.09.2016.noteikumiem Nr.4.)
5. Prioritāri tiek atbalstīti tautas mākslas kolektīvi, kas nodrošina Dziesmu un deju svētku
procesa nepārtrauktību, saglabā, popularizē un attīsta tautas mākslu un kolektīvi, kuri
4.

popularizē, attīsta, saglabā un pilnveido Bauskas novada kultūras un mākslas tradīcijas.
(Grozīts ar 29.09.2016.noteikumiem Nr.4.)
III. Finansēšanas kārtība
Finansējumu amatiermākslas kolektīva vadītāju un speciālistu darba samaksai nākamajai
darba sezonai var saņemt, ja: (Grozīts ar 29.09.2016.noteikumiem Nr.4.)
6.1. kolektīvs darbojas novada kultūras iestādēs un Bauskas novada teritorijā un nav maksas
kolektīvs vai kolektīvam iepriekš ne mazāk kā piecus gadus bija uzņēmējdarbības forma un
tas popularizējis Bauskas novadu un veicinājis tā atpazīstamību ārpus pašvaldības robežām;
(Grozīts ar 29.09.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.4.)
6.2. kolektīvs ir ieguvis mākslinieciskās kvalitātes novērtējumu novada vai valsts rīkotajās
amatiermākslas kolektīvu skatēs, ko noteikusi Latvijas Republikas Kultūras ministrijas
noteiktas valsts institūcijas apstiprināta ekspertu žūrija (attiecas uz 14.1., 14.2., 14.3., 14.4.,
14.5. apakšpunktos minētajiem kolektīviem); (19.12.2013.grozījumu redakcijā.)
6.3. kolektīvā ir nodrošināts regulārs, pilnvērtīgs un kvalitatīvs mēģinājumu process;
6.4. ir izveidotas jaunas koncertprogrammas vai izrādes, vai izstādes ekspozīcijas;
6.5. kolektīvs ir piedalījies novada rīkotajos pasākumos un valsts nozīmes norisēs;
6.6. kolektīva vadītājs regulāri kārtējā gada ceturtajā ceturksnī iesniedz atskaiti par kolektīva
darbību un nākamās sezonas darbības plāna projektu (2., 3.,4.pielikums).

6.

7. Uz pašvaldības finansējumu jaundibināti kolektīvu vadītāji un speciālisti var pretendēt, ja:
7.1. ir saņemts kolektīva dibinātāja iesniegums (1.pielikums), kurā dibinātājs ir norādījis
savu ieguldījumu kolektīva darbības nodrošināšanā;
7.2. kolektīvs darbojas ne mazāk kā 1 gadu un atbilst Noteikumu 6.3., 6.4., 6.5.,
6.6.apakšpunktos noteiktajām prasībām.
8. Finansējuma sadale kolektīvu vadītājiem un speciālistiem:
8.1. tautas deju kolektīvi, kori, amatierteātri, orķestris, folkloras kopas, tautas fotostudija,
gleznošanas studija par skatē iegūto vērtējumu „Par piedalīšanos” – 192 euro; par skatē
iegūto III pakāpi – 199 euro; par skatē iegūto II pakāpi – 206 euro; par skatē iegūto I
pakāpi – 213 euro; par skatē iegūto augstāko vērtējumu – 250 euro; koncertmeistari,
kormeistari, repetitori – 166 euro; (19.12.2014.un 29.09.2016.noteikumu Nr.4 grozījumu
redakcijā;)
8.2. vokālie ansambļi; vadītāji sociāli nozīmīgām kolektīvu grupām (bērni, jaunieši, seniori)
par skatē iegūto vērtējumu „Par piedalīšanos” –135 euro; par skatē iegūto III pakāpi – 142
euro; par skatē iegūto II pakāpi – 149 euro; par skatē iegūto I pakāpi –156 euro; par skatē
iegūto augstāko vērtējumu – 165 euro; (19.12.2014.grozījumu redakcijā.)
8.2.1papildu finansējumu piešķir kolektīvu vadītājiem un speciālistiem, kuru kolektīvi
nodrošina Latvijas Dziesmu un deju svētku norisi, kā arī veido svētku starplaika pasākumus
saskaņā ar noteikumu 5.pielikumu „Vērtēšanas kritēriji papildu finansējuma saņemšanai”;
(Papildināts ar 19.12.2014.grozījumiem.)
8.3. interešu pulciņi, pārējie kolektīvi, kuri nav definējami kā tautas mākslas kolektīvi – 64
euro (19.12.2013.grozījumu redakcijā.)
Ar amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un speciālistiem slēdz līgumus saskaņā ar ikgadējā
pašvaldības budžetā piešķirto līdzekļu apmēru un Noteikumu III. nodaļā noteikto.
10. Bauskas Kultūras centra direktora vietnieks kultūras darbā un pagastu kultūras vadītāji veic
amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu līguma saistību izpildes kontroli.
9.
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11. Bauskas Kultūras centra direktora vietnieks kultūras darbā un pagastu kultūras vadītāji var
iesniegt priekšlikumus Kultūras centra direktoram par grozījumiem amatiermākslas
kolektīvu vadītāju un speciālistu finansējumam plānoto budžeta līdzekļu ietvaros.
IV. Amatiermākslas kolektīvu vadītāju profesionālie kritēriji un nozaru raksturojums
12. Amatiermākslas kolektīvu vadītāji un speciālisti - speciālā profesionālā izglītība vai
profesionālie kursi, vai darba pieredze kolektīva vadīšanā.
13. Studiju un interešu pulciņu vadītāji – profesionālā izglītība konkrētā nozarē vai profesionālie
kursi, vai darba pieredze konkrētajā jomā.
14. Nozaru raksturojums:
14.1. Vokālie kolektīvi:
14.1.1. koris (pieaugušo/jauniešu; jauktais, sieviešu, vīru) – 16 un vairāk dziedātāju kolektīvs;
14.1.2. vokālais ansamblis – no 6 līdz 16 dziedātāju kolektīvs (jauktais vai viendabīgais).
14.2. Tautas deju kolektīvi:
14.2.1. A grupas deju kolektīvs – vismaz 12 pāru attiecīga līmeņa jauniešu deju kolektīvs;
14.2.2. B grupas deju kolektīvs – vismaz 8 pāru attiecīga līmeņa jauniešu deju kolektīvs;
14.2.3. C grupas deju kolektīvs - vismaz 8 pāru attiecīga līmeņa jauniešu deju kolektīvs;
14.2.4. D grupas deju kolektīvs - vismaz 8 pāru attiecīga līmeņa vidējās paaudzes deju
kolektīvs;
14.2.5. E grupas deju kolektīvs - vismaz 8 pāru attiecīga līmeņa vidējās paaudzes deju
kolektīvs;
14.2.6. F grupas deju kolektīvs - vismaz 8 pāru attiecīga līmeņa senioru deju kolektīvs.
14.3. Orķestris – 15 un vairāk muzikantu kolektīvs.
14.4. Folkloras kopas – 8 un vairāk dziedātāju un muzikantu kolektīvs.
14.5. Amatierteātris – 8 un vairāk aktieru kolektīvs.
14.6. Citi kolektīvi - deju grupa, interešu pulciņš vai studija – 6 un vairāk dalībnieku
kolektīvs.
V. Amatiermākslas kolektīvu vadītāju pienākumi
15. Vadīt un veidot kolektīvu. Rūpēties par kolektīva sastāvu, par jaunu dalībnieku uzņemšanu
un to profesionālo izaugsmi.
16. Plānot un nodrošināt kolektīva kvalitatīvu darbību un mēģinājumu procesu pēc iepriekš
sastādīta grafika.
17. Īstenot koncertdarbību, piedalīšanos skatēs konkursos, festivālos, Dziesmu un deju svētkos
u.c.
18. Izvēlēties atbilstošas grūtības pakāpes repertuāru saskaņā ar valsts nozīmes, reģiona un
novada kultūras pasākumu plāniem.
19. Apmeklēt novada, reģiona, valsts mēroga rīkotos vadītāju seminārus un sanāksmes,
pilnveidot savu kvalifikāciju.
20. Izvērtēt un pārdomāt kolektīva materiālās vajadzības, inventāra iegādi un tā uzglabāšanu.
21. Nodrošināt kolektīva tērpu uzskaiti, inventāru, to saglabāšanu un atjaunošanu.
22. Uzkrāt un sniegt kultūras vadītājam nepieciešamo informāciju par kolektīvu.
VI. Vērtēšanas kārtība un kritēriji
23. Bauskas Kultūras centra direktors sadarbībā ar kultūras vadītājiem līdz kārtējā budžeta gada
sākumam izvērtē amatiermākslas kolektīvu darbību iepriekšējā periodā saskaņā ar
Noteikumu prasībām un vērtēšanas kritērijiem. Sagatavo priekšlikumus par nozaru
amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu atlīdzības apjomu.
24. Kolektīvu vadītāju un speciālistu atlīdzības izvērtēšanas kritēriji:
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24.1. kolektīva darbības mākslinieciskā kvalitāte (skates rezultāti);
24.2. aktivitāte kultūrvides uzturēšanā, aktīva koncertu, izstāžu, izrāžu darbība, piedalīšanās
pagasta un novada pasākumos, reģionālajās un valsts norisēs;
24.3. vadītāju profesionalitāte un radošā iniciatīva.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

(paraksts)
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V.VEIPS

1.pielikums
Kolektīva pieteikuma anketa
Kolektīva nosaukums
Kolektīva dalībnieku skaits
Kolektīva dibināšanas gads
Kolektīva darbības vieta
Kolektīva vadītājs
Koncertmeistars, kormeistars, vadītāja asistents
Kontaktadrese
Tālrunis, e-pasts
Kolektīva darbības apraksts

Datums
Vadītāja paraksts
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2. pielikums
Kolektīva darbības atskaite par 20….. gadu
Kolektīva nosaukums
Dalībnieku skaits

Nosaukums, apraksts
Koncerti, izrādes, izstādes Bauskas
novadā
Koncerti, izrādes, izstādes Latvijā
Koncerti, izrādes, izstādes ārzemēs
Konkursi, skates, festivāli - iegūtā
pakāpe
Jaunuzvedumi, jauniestudējumi,
personālizstādes
Citas aktivitātes, projekti

Datums
Vadītāja paraksts
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Norises vieta

Datums

3.pielikums
Kolektīva . . . . . . . . . . 20….. gada repertuārs

Nr.p.k.

Autors; horeogrāfs

Nosaukums

Datums
Vadītāja paraksts
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4.pielikums
_________________________ 20__./20__.gada sezonas darbības plānojuma projekts
(Kolektīva nosaukums)

Nr.p.
k.

Norise

Norises laiks

Dalībnieki

Norises vieta

Kolektīva vadītājs
Paraksts
Datums
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Rīkotāji,
sadarbības
partneri

Piezīmes

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 29.septembrī

prot.Nr.22, 12.p.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Par pozitīvu sabiedrību”
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 23.septembrī saņemts biedrības „Par pozitīvu
sabiedrību” (turpmāk – biedrība) iesniegums, kurā izteikts lūgums finansiāli atbalstīt Bauskas
novada iedzīvotāja Mārča Pļaviņa radīto raidījumu „Ar sapni mugursomā”. Iniciatīvas mērķis ir
veidot sadarbību Bauskas novada tēla veidošanā un popularizēšanā, kā arī aktīva un veselīga
dzīvesveida veicināšanā ar raidījuma „Ar sapni mugursomā” starpniecību. Raidījuma mērķis ir
iedvesmot un iedrošināt cilvēkus nebaidīties piepildīt savus sapņus, pat ja tie šķiet neiespējami.
To pats apliecinājis, dodoties ekspedīcijā ar motociklu uz Indiju un safilmējot 120 stundas
videomateriāla. Ceļa izdevumi segti no sponsoru līdzfinansējuma, taču trūkst līdzekļu raidījuma
montāžai, animāciju izveidei un krāsu korekcijas izdevumiem 2400 euro apmērā.
Biedrība lūdz līdzfinansēt raidījuma „Ar sapni mugursomā” (4 raidījumus, 80 stundas)
montāžu pretī nodrošinot galvenā atbalstītāja pozīciju un uz to attiecināmo reklāmas laiku
televīzijā, demonstrējot Bauskas pašvaldības izvēlēto videomateriālu par Bauskas novadu. Piedāvā
uzfilmēt papildu materiālu – iedvesmojošu, emocionālu 30 sekunžu reklāmas rullīti „Bauska –
vieta, kur satiekas”, kas demonstrēs Bauskas novadu kā mūsdienīgu, vizuāli baudāmu un
emocionāli bagātu vietu, ko apmeklēt tūristiem.
Šāda sadarbība veicinās Bauskas novada tūrisma attīstības programma 2015.–2020.gadam
Rīcības plāna 4.3.uzdevuma „Tūrisma informācijas kvalitātes uzlabošana” 4.3.3.punkta „Sekmēt
kvalitatīva tekstuālā un vizuālā materiāla nodrošināšanu izdotajos izdevumos, mājaslapās, masu
mediju rakstos” izpildi, kas paredz arī izveidot Bauskas novada reprezentācijas video. Tas
palielinās Bauskas novada kā tūrisma galamērķa atpazīstamību, konkurētspēju un apmeklētību,
piedāvājot kvalitatīvus un īpaši uz kultūras tūrismu vērstus pakalpojumus, veicinot novada
ekonomisko izaugsmi, saglabājot dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības un radot
pievilcīgu dzīvesvidi novada iedzīvotājiem.
Iniciatīva atbilst Bauskas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam vidējā termiņa
prioritātei (VP5) Efektīva pārvalde, rīcības virzienam 5.3: Novada teritorijas un tūrisma
mārketinga
īstenošana un attīstība, uzdevumam 5.3.2: Nodrošināt teritorijas atpazīstamības veicināšanu.
Likuma „Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 6.punkts noteic, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir veselīga dzīvesveida veicināšana. Tūrisma likuma 8.panta, kurā
noteikta pašvaldību kompetence tūrisma jomā 5.punkts noteic, ka pašvaldības veicina
kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un popularizē veselīgu dzīvesveidu.
Pamatojoties uz Bauskas novada tūrisma attīstības programmas 2015.-2020.gadam Rīcības
plāna 4.3.uzdevuma 4.3.3.punktu, Bauskas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam
rīcības virzienam 5.3: Novada teritorijas un tūrisma mārketinga īstenošana un attīstība, Investīciju
plāna 163.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Tūrisma likuma
8.panta 5.punktu, Bauskas novada dome nolemj:

1. Atbalstīt biedrības „Par pozitīvu sabiedrību” iniciatīvu izveidot 4 raidījumus „Ar sapni
mugursomā” un piešķirt tās realizācijai 2400 EUR (divi tūkstoši četri simti euro).
2. Finansējumu nodrošināt no Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta programmā
„Bauskas novada administrācija” paredzētajiem līdzekļiem.
3. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
līdzekļu piešķīrumu iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot 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
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 29.septembrī

prot.Nr.22, 13.p.

Par grozījumiem 2016.gada 28.janvāra lēmumā „Par Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestāžu izcenojumu apstiprināšanu pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem”
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4. un
9. punktu, ievērojot izglītības iestāžu iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus
un izglītojamo skaita izmaiņas 2016.gada 1.septembrī, Bauskas novada dome nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā „Par Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestāžu izcenojumu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem” šādus
grozījumus:
1. Aizstāt lēmuma ievaddaļā vārdus un skaitļus „1999.gada 13.jūlija noteikumu Nr.250 „Kārtība,
kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes
sniegtajiem pakalpojumiem” 2. un 20.² punktu” ar vārdiem un skaitļiem „2016.gada 28.jūnija
noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem” 4. un 9.punktu”.
2. Izteikt lēmuma pielikumu jaunā redakcijā.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu izcenojumi pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem no 01.09.2016. uz 1 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 28.janvārī

prot.Nr.2, 8.p.

Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu izcenojumu apstiprināšanu
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem (Grozījumi 29.09.2016.)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418 „Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4.un
9.punktu, ievērojot izglītības iestāžu iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus
un izglītojamo skaita izmaiņas 2016.gada 1.janvārī, Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt pašvaldību savstarpējos norēķinos par Bauskas novada pašvaldības izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2016.gadā pielietojamos izcenojumus vienam
skolēnam un audzēknim mēnesī saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības
nodaļai sagatavot un organizēt līgumu noslēgšanu ar pašvaldībām, kuru teritorijās
dzīvojošie izglītojamie apmeklē Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes un
nodrošināt kontroli par līgumu izpildi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektora vietniecei I.Ruhockai.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu izcenojumi pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem no 01.01.2016. uz 1 lp.

Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

R.Ābelnieks

Pielikums
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu izcenojumi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no 01.09.2016.
Izglītības iestāžu iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi (euro)
EKK

Rādītājs / koda nosaukums

1100 Atalgojums
Prēmijas, naudas balvas un materiālā
1148 stimulēšana
Darba devēja valsts sociālās
1200 apdrošināšanas obligātās iemaksas
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas no
1210 EKK 1148
2100 Komandējumi un dienesta braucieni
Iekšzemes komandējumi un dienesta
2110 braucieni
Ārvalstu mācību, darba un dienesta
2120 komandējumi, dienesta, darba braucieni
2200 Pakalpojumi
2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi
2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
Iestādes administratīvie izdevumi un ar
iestādes darbības nodrošināšanu saistītie
2230 izdevumi
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu
2240 kapitālo remontu)
2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
2260 Īre un noma
2262 Transportlīdzekļu noma
2270 Citi pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
2300 biroja preces un inventārs
2310 Biroja preces un inventārs
2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli
2322 Degviela
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces,
2340 medicīniskās ierīces
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
2350 materiāli
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē
2360 esošo personu uzturēšana
2363 Ēdināšanas izdevumi
2370 Mācību līdzekļi un materiāli
2390 Pārējās preces
2400 Izdevumi periodikas iegādei
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
6000 Sociālie pabalsti
5000 Pamatkapitāla veidošana
5233 Bibliotēku krājumi
Izdevumi kopā
Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba samaksai
un VSAOI
Izdevumi, kurus neiekļauj savstarpējos norēķinos (tai
skaitā EKK 1148, 1170, 1210 no 1148 un 1170, 2120,
2262, 2270, 2322, 2363, 2390, 2500, 6000, 5000
(izņemot 5233))
Iestādes pamatbudžeta attiecināmie izdevumi
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
Audzēkņu skaits 01.09.2016.
Izdevumi uz vienu audzēkni gadā (euro)
Izdevumi uz vienu audzēkni mēnesī (euro)

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

Pirmsskolas
izglītības
iestāde
"Pasaulīte"
328 536

Pirmsskolas
izglītības
iestāde
"Zīlīte"
483 363

2 345

780

1 050

-

-

401

-

-

-

540

-

456

-

253 463

190 196

104 204

58 016

105 150

69 067

127 701

61 904

60 209

102 388

144 404

110 141

148 596

553
3 176

184
5 726

248
668

151

58

95
131

210

104

46

127
320

150

108
79

72

1 150

260

623

151

58

131

210

104

46

291

150

79

72

2 026
115 317
3 536

5 466
159 193
3 200

45
48 133
1 307

15 424
644

44 723
1 332

58 506
739

49 540
2 858

22 631
620

18 876
664

29
30 065
1 914

34 733
1 156

54 364
1 825

73 453
1 539

78 628

91 917

34 737

6 687

26 228

48 135

23 179

15 313

8 241

11 281

18 763

28 858

47 824

11 664

5 947

2 801

1 501

1 970

2 356

4 070

1 435

1 054

2 444

2 531

3 600

3 875

16 647

4 639

55 372
47
1 117
1 593

7 135
2 153

5 739
310
82
461

13 094
411
308
1 380

5 996
110
300
300
870

17 316
220
237
1 660

4 671
85
172
335

7 946
128
100
743

12 925
152
157
1 192

10 419
381
60
1 423

16 795
72
3 214

19 087
105
1 023

211 804
35 236
1 141
1 141

136 771
14 653
-

87 862
8 001
228
228

47 499
8 286
8 270
1 253

71 881
8 165
14 474
1 641

58 893
13 076
3 688
879

138 960
7 503
64 654
1 027

30 609
4 137
660
660

45 938
4 687
8 762
1 466

89 189
14 473
11 883
4 805

112 771
6 341
29 418
1 883

79 683
3 450
15 572
91

88 823
5 649
200
200

337

484

512

69

185

150

226

80

101

186

450

768

935

20 335

11 088

5 219

7 215

10 889

8 835

17 561

3 641

7 578

19 115

10 542

6 132

8 991

134 726
134 726
20 029

83
442 340
10 800
1 907 434

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

48 366
46 772
5 395
169
572 972

65 968
60 597
7 080
794 307

843 547

615 850

343 656

142 892

194 346

187 245

272 501

149 520

156 986

253 496

336 185

103 713

135 221

587 853

118 889

372 777

24 198

37 110

35 645

46 081

28 538

28 246

46 610

68 370

50 810

61 820

486 834
752
647,39
53,95

430 602
589
731,07
60,92

182 932
303
603,74
50,31

145 740
103
1 414,95
117,91

325 219
201
1 618,00
134,83

194 679
162
1 201,72
100,14

398 597
212
1 880,17
156,68

131 960
111
1 188,83
99,07

142 742
108
1 321,69
110,14

260 262
164
1 586,96
132,25

357 952
316
1 132,76
94,40

418 449
269
1 555,57
129,63

597 266
369
1 618,61
134,88

203

1 113

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 29.septembrī

prot.Nr.22, 14.p.

Par profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktoru, direktora vietnieku,
pedagogu un interešu izglītības iestādes direktora mēneša atalgojuma
noteikšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 22.augustā saņemti Bauskas novada pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola” direktores A.Velmunskas,
Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola” direktores B.Grantiņas iesniegumi, 2016.gada 29.augustā saņemts Bauskas
novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mākslas skola” direktores
M. Šulces iesniegums, kuros lūgts palielināt profesionālās ievirzes izglītības pedagogu mēneša
darba algas likmes.
2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 9.punkts nosaka, ka interešu izglītības iestādes direktora mēneša darba algu katru gadu
nosaka atbilstoši faktiskajam izglītojamo skaitam 1.oktobrī.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Noteikt no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim:
1.1.Bauskas novada profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktoru mēneša darba algas
likmes:
Izglītojamo skaits Darba algas
Izglītības iestāde
01.09.2016.
likme euro
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
707
1101
Bauskas Mākslas skola
113
879
Bauskas Mūzikas skola
220
1024
1.2.Bauskas novada profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības iestāžu direktora
vietnieku mēneša darba algas likmes:
Izglītības iestāde
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
Bauskas Mūzikas skola

Darba algas likme euro
804
748

1.3.Bauskas novada profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu mēneša darba algas
likmes:
Pedagoga amata (profesijas)
nosaukums

Pedagoģiskais darba stāžs (gados)
mazāks par 5 no 5 līdz 10
lielāks par 10
Darba alga euro

Profesionālās ievirzes
460
460
460
izglītības pedagogs
Profesionālās ievirzes sporta
470
475
480
izglītības pedagogs
Profesionālās ievirzes sporta
540
izglītības metodiķis
2. Noteikt Bauskas novada interešu izglītības iestādes direktora mēneša darba algas likmi no
2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 30.septembrim:
Izglītojamo skaits
01.10.2015.
581

Izglītības iestāde
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Darba algas likme
euro
983

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 29.septembrī

prot.Nr.22, 15.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu
vispārējās izglītības iestādei „Vecsaules pamatskola”
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 8.septembrī saņemts vispārējās izglītības iestādes
„Vecsaules pamatskola” 2014.gada 8.septembra iesniegums Nr.77, kurā lūgts piešķirt papildu
finansējumu 24 469,14 EUR Vecsaules pamatskolas dzēstā parāda par iedzīvotāju ienākuma
nodokļa, parāda par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un bez attaisnojošiem
dokumentiem no pašvaldības budžeta pārskaitīto līdzekļu kompensēšanai.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām”
42.pantu,
likuma
„Par
pašvaldības
budžetiem”
30.pantu,
Bauskas novada dome nolemj:
Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2016.gada neizlietoto līdzekļu atlikuma gada beigās
papildu finansējumu 24 469 EUR (divdesmit četri tūkstoši četri simti sešdesmit deviņi euro)
vispārējās izglītības iestādei „Vecsaules pamatskola” dzēstā parāda par iedzīvotāju ienākuma
nodokļa, parāda par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un bez attaisnojuma
dokumentiem no pašvaldības budžeta pārskaitīto līdzekļu kompensēšanai.
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 29.septembrī

prot.Nr.22, 16.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu
vispārējās izglītības iestādei „Ozolaines pamatskola”
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 9.septembrī saņemts vispārējās izglītības iestādes
„Ozolaines pamatskola” 2014.gada 9.septembra iesniegums Nr.1-15/27, kurā izteikts lūgums
piešķirt papildu finansējumu 5199,06 EUR Ozolaines pamatskolas dzēstā parāda par iedzīvotāju
ienākuma nodokļa un parāda par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
kompensēšanai.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām”
42.pantu,
likuma
„Par
pašvaldību
budžetiem”
30.pantu,
Bauskas novada dome nolemj:
Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās papildu
finansējumu 5199 EUR (pieci tūkstoši viens simts deviņdesmit deviņi euro) vispārējās izglītības
iestādei „Ozolaines pamatskola” dzēstā parāda par iedzīvotāju ienākuma nodokļa un parāda par
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām kompensēšanai.
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 29.septembrī

prot.Nr.22, 17.p.

Par apropriācijas pārdali starp iestādes „Bauskas novada administrācija”
budžeta programmām
Saskaņā ar Bauskas novada domes attīstības programmas investīciju plānu 2015.2018.gadam, kas paredz veikt vienkāršotās renovācijas darbus pašvaldības izglītības iestādēs, lai
uzlabotu to infrastruktūru, tika veikts iepirkums ID Nr.BNA 2016/078 „Sporta zāles grīdas
virskārtas atjaunošana un līniju marķējuma izveidošana”. Atbilstoši iepirkuma rezultātam kopējās
darbu izmaksas ir 11 576,63 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Bauskas novada attīstības programmas investīciju plāna 2015. – 2018.gadam rīcības
virzienā „Kultūras pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes nodrošināšana” paredzēta bibliotēkas
būvniecība un aprīkošana. Projekta 1.kārtas ietvaros veikts iepirkums ID Nr. BNA
2016/085/ERAF „Bauskas Centrālās bibliotēkas būvniecība 1.kārta – demontāžas darbi”.
Atbilstoši iepirkuma rezultātam kopējās darbu izmaksas ir 35 840,33 EUR, ieskaitot pievienotās
vērtības nodokli.
Sabiedrības vajadzībām un pašvaldības autonomo funkciju veikšanai paredzēts iegādāties
nekustamo īpašumu Lauku ielā 11, Bauskā, Bauskas novads, kas sastāv no zemes vienības 610
m2, kadastra apzīmējums 4001 001 0145 (apstiprinātā atlīdzības summa 9 000 EUR) un nekustamo
īpašumu Kalna ielā 7, Bauskā, Bauskas novads, kas sastāv no zemes vienības 1139 m2, kadastra
apzīmējums 4001 004 0035 (kadastrālā vērtība 4 537 EUR).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 42.panta pirmo
daļu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 9.panta pirmo daļu, Bauskas novada pašvaldības
investīciju plānu 2016.gadam, ievērojot iepirkuma rezultātus, Bauskas novada dome nolemj:
1. Lai nodrošinātu Bauskas Valsts ģimnāzijas sporta nama „Mēmele” sporta zāles grīdas
virskārtas atjaunošanu un līniju marķējuma izveidošanu, samazināt izdevumus Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” budžeta programmā
„Pašvaldības finansējums investīciju projektu īstenošanai” par 11 577 EUR un palielināt
izdevumus budžeta programmā „Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras
uzlabošana un materiāli tehniskās bāzes modernizācija” par 11 577 EUR.
2. Lai nodrošinātu Bauskas Centrālās bibliotēkas būvniecības 1.kārtas ietvaros paredzētos
demontāžas darbus, samazināt izdevumus Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada administrācija” budžeta programmā „Pašvaldības finansējums investīciju projektu
īstenošanai” par 35 840 EUR un palielināt izdevumus budžeta programmā „Saimnieciskā
nodaļa” par 35 840 EUR.
3. Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā nekustamā
īpašuma iegādi, samazināt izdevumus Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada administrācija” budžeta programmā „Pašvaldības finansējums investīciju projektu
īstenošanai” par 13 537 EUR un palielināt izdevumus budžeta programmā „Saimnieciskā
nodaļa” par 13 537 EUR.
4.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs
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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 29.septembrī

prot.Nr.22, 18.p.

Par saistošo noteikumu „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.14 „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 2016.gada 29.septembra saistošie noteikumi Nr.14 uz 59 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 29.septembrī

Nr.14
(protokols Nr.22, 18.punkts)

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 25 631 575 euro
apmērā, tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi 25 621 270 euro apmērā, speciālā budžeta ziedojumi un dāvinājumi ieņēmumi 10 305 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 28 825 939 euro
apmērā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi 28 809 730 euro apmērā, speciālā budžeta –
ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 16 209 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5.
pielikumu.”

3.

Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Apstiprināt mērķdotācijas 2016.gadam sadalījumu pamata un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
3 329 000 euro apmērā saskaņā ar 6.pielikumu.”

4.

Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
„4. Apstiprināt mērķdotācijas 2016.gadam sadalījumu interešu izglītības programmu
pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 141
544 euro apmērā saskaņā ar 7.pielikumu.”

5.

Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Apstiprināt mērķdotācijas 2016.gadam sadalījumu pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 408 620 euro apmērā saskaņā ar 8.pielikumu.”

6.

Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Apstiprināt mērķdotācijas 2016.gadam sadalījumu pašvaldību internātskolām un
speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 1 021 788
euro apmērā saskaņā ar 9.pielikumu.”

7.

Aizstāt 11.punktā skaitli un vārdu „...2016.gada 7.jūlijam” ar skaitli un vārdu „...2016.gada
7.oktobrim”.

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
uz3 lp.
6. Mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un VSAOI no 2016.gadam 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim
uz 1 lp.
7. Mērķdotācija pašvaldībām - interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai
un VSAOI no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim uz 1 lp.
8. Mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI no 2016.gada 1.janvāra līdz
2016.gada 31.decembrim uz 1 lp.
9. Mērķdotācija pašvaldībām – pašvaldību internātskolām un speciālajām internātskolām
bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada
31.decembrim uz 1 lp.
10. Paskaidrojuma raksts par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta grozījumiem
(29.09.2016.) (ar grozījumiem 1., 2.un 4.pielikumā) uz 21 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

2

1.pielikums
Bauskas novada domes 29.09.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.14

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

1.2.

2.
2.1.

4.

25 631 575

23 784 156

1 837 114

25 621 270

103 886
21 475
1 711 753

14 451 833
327 728
1 280 092
624
9 560 993

3 000
1 708 753

5 950
9 211 027
344 016

Speciālā budžeta ieņēmumi

9 185

1 120

10 305

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem

9 185

1 120

10 305

26 837 750

1 988 189

28 825 939

26 822 661

1 987 069

28 809 730

21 718 421
5 104 240

1 783 371
203 698

23 501 792
5 307 938

15 089

1 120

16 209

10 662
4 427

950
170

11 612
4 597

KOPĒJIE IZDEVUMI
Pamatbudžeta izdevumi

Speciālā budžeta izdevumi
Uzturēšanas izdevumi
Kapitālie izdevumi

3.

1 838 234

2 950
7 502 274
344 016

Uzturēšanas izdevumi
Kapitālie izdevumi

2.2.

grozījumi

23 793 341
14 451 833
223 842
1 258 617
624
7 849 240

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un
budžeta nefinasēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti

2016.gada budžets ar
29.09.2016.
grozījumiem

FINANSIĀLĀ BILANCE

-

3 044 409 -

149 955 -

3 194 364

Pamatbudžets
Speciālais budžets

-

3 038 505 5 904

149 955 -

3 188 460
5 904

FINANSĒŠANA
Pamatbudžets
Speciālais budžets
Domes priekšsēdētājs

3 044 409

149 955

3 194 364

3 038 505
5 904

149 955

3 188 460
5 904
R.Ābelnieks

2.pielikums
Bauskas novada domes29.09.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.14

Bauskas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta
ieņēmumi un izdevumi

2016.gada
pamatbudžets

Nosaukums

euro
2016.gada
pamatbudžets ar
29.09.2016.
grozījumiem

grozījumi

Ieņēmumi-kopā

23 784 156

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

1 837 114

25 621 270

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

223 842

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

3 500
13 165
6 800
1 446
198 931

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

1 258 617
624
7 849 240

103 886

327 728
3 500
13 520
6 800
3 767
300 141

355
2 321
101 210

21 475

1 280 092
624
9 560 993

1 711 753

nefinasēto

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām-kopā
Vispārējie valdības dienesti
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

2 950
7 502 274
344 016

3 000
1 708 753

5 950
9 211 027
344 016

26 822 661

1 987 069

28 809 730

1 820 007 -

41 468

1 778 539

72 294 -

3 452

68 842

294 970
151 428
206 597
32 914
1 932 115
453

152 661
3 881 216
446 088
4 149 518
2 504 839
13 529 680
2 367 189

26 822 661

1 987 069

28 809 730

21 718 421

1 783 371

23 501 792

1 783 014
3 452
3 809

22 364 988
16 494
705 246
415 064

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

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

20 581 974
19 946 701 437
415 064

Kapitālie izdevumi

5 104 240

203 698

5 307 938

Finansēšana

3 038 505

149 955

3 188 460

61 528

2 755 399

3 606 647
789 720

61 528

3 606 647
851 248

427 812

211 483

639 295

211 483

-

2 099 190
1 671 378

-

2 310 673
1 671 378

-

206 234

-

206 234

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

R.Ābelnieks

3.pielikums
Bauskas novada domes 29.09.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.14

Bauskas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta
ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām
euro
Funkciju
klasifikācijas
kods

2016.gada
pamatbudžets

Nosaukums

Resursi izdevumu segšanai

2016.gada
pamatbudžets ar
29.09.2016.
grozījumiem

grozījumi

26 173 604

1 819 521

27 993 125

23 528 145

1 776 437

25 304 582

3 665 633

1 673 442

5 339 075

16 408
1 171 660
624

476
11 425
-

16 884
1 183 085
624

2 950
1 122 885
330 932

3 000
28 183
-

5 950
1 151 068
330 932

Izdevumi - kopā

26 822 661

1 987 069

28 809 730

Uzturēšanas izdevumi

21 718 421

1 783 371

23 501 792

20 581 974

1 783 014

22 364 988

12 422 838

1 742 385

14 165 223

3 567 175

1 616 105

5 183 280

3 452
3 809

16 494
705 246

98 726
602 711

3 809

98 726
606 520

415 064

-

415 064

266 420
136 995
9 100

-

266 420
136 995
9 100

2 110

-

2 110

439

-

439

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija/dotācijas izglītībai

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

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas/dotācijas

Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

19 946 701 437

Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti

Transferti
Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Norēķini par sociālo pakalpojumu iestāžu iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Pārējie norēķini
Transferts valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām
personām, budžeta nefinansētām iestādēm
Atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts
budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem

Kapitālie izdevumi
Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmumu saņemšana
Aizņēmumu atmaksa
Līdzdalība komersantu pašu kapitālā

5 104 240

203 698

5 307 938

649 057

167 548

816 605

-

754 809
1 615 626
1 671 378
50 000

167 548
-

754 809
1 783 174
1 671 378
50 000

Resursi izdevumu segšanai

-

439

-

439

Transferts no pašvaldības pamatbudžeta

-

439

-

439

Izdevumi - kopā

-

439

-

439

Uzturēšanas izdevumi

-

439

-

439

-

439

-

439

-

439

-

439

Konsolidācija

Transferti
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

Bauskas novada administrācija
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti
Transferts no pašvaldības pamatbudžeta

Izdevumi - kopā

9 857 071 -

42 505

9 814 566

8 426 790 12 010
117 861
969 039
330 932
439

63 883
355
4 717
16 306
-

8 362 907
12 365
122 578
985 345
330 932
439

125 043

9 926 342

9 801 299

1

Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Transferti
Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Norēķini par sociālo pakalpojumu iestāžu iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Pārējie norēķini
Transferts valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām
personām, budžeta nefinansētām iestādēm
Atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts
budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem

Kapitālie izdevumi

01.110

16 200
215 980

94 460
119 511

2 009

94 460
121 520

414 292

-

414 292

265 648
136 995
9 100

-

265 648
136 995
9 100

2 110

-

2 110

439

-

439

3 141 196

-

55 772

167 548

111 776

-

47 834
1 615 626
1 669 232
50 000

167 548
-

47 834
1 783 174
1 669 232
50 000

Bauskas novada administrācija

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

1 370 035

1 370 035

1 370 035

1 370 035

1 370 035
1 366 039

1 370 035
1 366 039

1 324 464

1 324 464

1 143 151

1 143 151

41 575

41 575

1 500
40 075

1 500
40 075

3 996

3 996

Pašvaldības budžeta parāda darījumi
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Procentu izdevumi

1 741 232 -

3 452

1 737 780

1 740 235 997

3 452

1 736 783
997

72 000 72 000 -

3 452
3 452

68 548
68 548

52 348
19 652 -

3 452

52 348
16 200

Finansēšana

-

1 669 232

-

1 669 232

Aizņēmumu atmaksa

-

1 669 232

-

1 669 232

Rezerves fonds
Resursi izdevumu segšanai

70 972 -

64 804

6 168

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

70 972 -

64 804

6 168

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

70 972 70 972 -

64 804
64 804

6 168
6 168

70 972 -

64 804

6 168

Kārtējie izdevumi

03.390

2 148 962

3 452
2 009

147 627

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

01.890

6 138 674

5 934

2 993 569

Resursi izdevumu segšanai

01.720

6 785 146

21 141

19 652 213 971

Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmumu saņemšana
Aizņēmumu atmaksa
Līdzdalība komersantu pašu kapitālā

22 584

6 159 815 2 143 028

Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

Finansēšana

6 807 730 -

Dzimtsarakstu nodaļa
Resursi izdevumu segšanai

69 805

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

60 289
3 860
5 656

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

69 805
69 805

69 805
69 805

56 805

56 805

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

69 805
-355
355

59 934
4 215
5 656

53 179

53 179

13 000

13 000

13 000

13 000
2

03.600

Sabiedriskās kārtības nodaļa
Resursi izdevumu segšanai

82 856

82 856

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

79 256
3 600

79 256
3 600

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

82 856
82 856

82 856
82 856

82 856

82 856

66 064

66 064

Resursi izdevumu segšanai

9 134

9 134

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 567
6 000
1 567

1 567
6 000
1 567

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

9 134
9 134

9 134
9 134

9 134

9 134

106 077

106 077

52 212
4 550
10 900
38 415

52 212
4 550
10 900
38 415

106 077
106 077

106 077
106 077

106 077

106 077

99 284

99 284

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

04.230

Projekts “Zivju resursu pavairošana Mūsas un Mēmeles upē”

Kārtējie izdevumi

04.430

Būvvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Pašvaldību budžetu transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

04.510

Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

1 726 548

746 214
860 362

119 972

866 186
860 362

2 862 737
1 215 056

119 972

2 982 709
1 215 056

1 215 056

Kapitālie izdevumi

1 647 681

Finansēšana

1 256 161

1 256 161

13 608
1 242 553

13 608
1 242 553

143 812

143 812

134 734
9 078

134 734
9 078

168 617
124 974

168 617
124 974

124 974

124 974

51 922

51 922

Kapitālie izdevumi

43 643

43 643

Finansēšana

24 805

24 805

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

24 805

24 805

Izdevumi- kopā
Kapitālie izdevumi

81 405
81 405

81 405
81 405

Finansēšana

81 405

1 215 056

119 972

1 767 653

Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

04.730

119 972

Kārtējie izdevumi

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmuma saņemšana

04.600

1 606 576

Projekts "Bauskas Rātsnama rekonstrukcija, 3.kārta"- Bauskas
Rātsnama vēsturiskā interjera izveide

81 405
3

Aizņēmuma saņemšana

04.730

81 405

81 405

Resursi izdevumu segšanai

61 904

61 904

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Pašvaldību budžetu transferti

52 878
1 850
7 176

52 878
1 850
7 176

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

61 904
61 504

61 904
61 504

61 504

61 504

49 266

49 266

400

400

Resursi izdevumu segšanai

27 000

27 000

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

27 000

27 000

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

27 000
27 000

27 000
27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

Tūrisms

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi
04.740

Līdzfinansējums NVO ES fondu un citu projektu īstenošanai

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas

04.740

Pašvaldības finansējums investīciju projektu īstenošanai
Resursi izdevumu segšanai

909 312 -

414 942

494 370

909 312 -

414 942

494 370

859 312 119 228 -

414 942
53 388

444 370
65 840

Kārtējie izdevumi

119 228 -

53 388

65 840

Kapitālie izdevumi

740 084 -

361 554

378 530

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

05.100

Finansēšana

-

50 000

-

50 000

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā

-

50 000

-

50 000

Atkritumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

05.200

120 511

120 511

120 511

120 511

120 511
120 511

120 511
120 511

120 511

120 511

Notekūdeņu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

140 563

151 428

291 991

140 563

151 428

291 991

140 563
140 563

151 428
14 545

291 991
155 108

140 563

14 545

155 108

136 883

136 883

Kapitālie izdevumi
05.300

Dalība biedrībā "Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra"
Resursi izdevumu segšanai

9 100

9 100

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

9 100

9 100

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

9 100
9 100

9 100
9 100

9 100

9 100

9 100

9 100

147 305

147 305

147 305

147 305

147 805
146 353

147 805
146 353

Transferti
Pārējie norēķini

06.200

Attīstības un plānošanas nodaļa
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

4

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas

126 783 -

1 000

2 110

2 110

1 452

1 452

Finansēšana

500

500

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

500

500

Projektu sagatavošanas izdevumiem
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

312 768

29 185

341 953

312 768

29 185

341 953

312 768

29 185
30 185

341 953
30 185

29 185
1 000

29 185
1 000

1 000

1 000

1 000

311 768

126 584

38 269

164 853

122 744
3 840

33 552
4 717

156 296
8 557

126 584
126 584

38 269
119

164 853
126 703

126 584

119

126 703

38 150

38 150

Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

312 768 -

Ielu apgaismošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

Kapitālie izdevumi
Teritoriju apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai

872 657

872 657

872 657

872 657

872 657
872 657

872 657
872 657

872 657

872 657

Resursi izdevumu segšanai

72 240

72 240

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

55 044
17 196

55 044
17 196

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

72 240
72 240

72 240
72 240

72 240

72 240

Resursi izdevumu segšanai

45 000

45 000

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

45 000

45 000

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

45 000
45 000
45 000

45 000
45 000
45 000

40 000

40 000

5 000

5 000

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

06.600

Pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana

Kārtējie izdevumi

06.600

Mājokļu un teritoriju apsaimniekošanas darbības atbalsta
pasākumi

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti

06.600

1 000
2 110

Kapitālie izdevumi

06.600

123 189

1 000
2 110

Transferts valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām
personām, budžeta nefinansētām iestādēm

06.400

143 243
3 594

1 000

Transferti

06.200

143 243

Saimnieciskā nodaļa
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

565 176

50 456

615 632

499 164
3 108
62 904

50 012
444

549 176
3 552
62 904
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Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

565 176
484 902

50 456
36 919

615 632
521 821

484 902

36 919

521 821

245 796

1 079

246 875

80 274

13 537

93 811

339 653

10 900

350 553

339 653

10 900

350 553

348 574
348 354

59 412
1 000

407 986
349 354

348 354

1 000

349 354

212 753

1 800

214 553

220

58 412

58 632

Finansēšana

8 921

48 512

57 433

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmuma saņemšana

8 921
48 512

8 921
48 512

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi
06.600

Autotransports
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi

08.620

Transporta pārvadājumu nodrošināšana sporta un kultūras jomā
Resursi izdevumu segšanai

29 904

1 000

30 904

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

29 904

1 000

30 904

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

29 904
29 904

1 000
1 000

30 904
30 904

29 904

1 000

30 904

Resursi izdevumu segšanai

6 903

6 903

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

3 452
3 451

3 452
3 451

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

6 903
5 099

6 903
5 099

Kārtējie izdevumi

5 099

5 099

Kapitālie izdevumi

1 804

1 804

Resursi izdevumu segšanai

11 958

11 958

Valsts budžeta transferti

11 958

11 958

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

11 958
11 958

11 958
11 958

10 949

10 949

Kārtējie izdevumi

09.210

09.510

IZM projekts "Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta
"Sports" standarta īstenošanai Bauskas novada izglītības
iestādēs"

ESF darbības programmas projekts "PROTI un DARI!"

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

6 649

6 649

1 009

1 009

1 009

1 009

196 169 -

2 000

194 169

196 169 -

2 000

194 169

196 169 196 169 -

2 000
2 000

194 169
194 169

196 169 -

2 000

194 169

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

09.600

Transporta pārvadājumu nodrošināšana izglītības jomā
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

09.600

Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un
materiāli tehniskās bāzes modernizācija
Resursi izdevumu segšanai

13 417

22 169

35 586

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

13 417

22 169

35 586

305 085

141 205

446 290

Izdevumi- kopā
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Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

Kapitālie izdevumi
Finansēšana
Aizņēmuma saņemšana

09.810

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

141 423

170 480

291 668

119 036

410 704

291 668

119 036

410 704

128 179

128 179

123 309
4 870

123 309
4 870

128 179
128 179

128 179
128 179

108 023

108 023
86 151

20 156

20 156

266 087

266 087

23 144
242 504
439

23 144
242 504
439

266 087
266 087

266 087
266 087

266 087

266 087

265 648

265 648

439

439

Resursi izdevumu segšanai

57 660

57 660

Valsts budžeta transferti

57 660

57 660

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

57 660
5 071

57 660
5 071

5 071

5 071

52 589

52 589

Resursi izdevumu segšanai

3 571

3 571

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

3 571

3 571

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

3 571
3 571

3 571
3 571

391
3 180

391
3 180

3 180

3 180

Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Pašvaldību budžetu transferti
Transferts no pašvaldības pamatbudžeta

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Transferti
Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts
budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem

Mācību literatūras iegāde

Kārtējie izdevumi

Kapitālie izdevumi
Bauskas pilsētas sociālo dzīvokļu Mēmeles ielā 2B un Rīgas ielā
64B uzturēšana

Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"
Resursi izdevumu segšanai

40 912

453

41 365

Valsts budžeta transferti

40 912

453

41 365

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

40 912
40 912

453
453

41 365
41 365

2 812

453

3 265

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

10.700

29 057

20 156

Resursi izdevumu segšanai

10.500

275 810

20 156

Sociālie pabalsti

10.200

275 810

218

86 151

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

09.820

218

276 028 -

Izglītības nodaļa
Resursi izdevumu segšanai

09.820

276 028 -

1 479

1 479

38 100

38 100

38 100

38 100

Norēķini par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Resursi izdevumu segšanai

161 955

161 955
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Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Pašvaldību budžetu transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas

24 960

24 960
24 960

136 995

136 995

Resursi izdevumu segšanai

1 745

1 745

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

1 745

1 745

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

1 745
1 745

1 745
1 745

1 745

1 745

Resursi izdevumu segšanai

7 200

7 200

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

7 200

7 200

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

7 200
7 200

7 200
7 200

7 200
7 200

7 200
7 200

Transporta pārvadājumu nodrošināšana sociālās aizsardzības
jomā

ESF projekts “Atver sirdi Zemgalē!”

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Izglītība

09.000
Resursi izdevumu segšanai

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija / dotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Valsts budžeta transferti
No valsts budžeta daļēji finansēto publisko personu un budžeta nefinansēto
iestāžu transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Transferti
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

Kapitālie izdevumi
Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

10 224 618

1 773 749

11 998 367

10 061 949

1 767 826

11 829 775

3 665 633

1 673 442

5 339 075

154 981
624
4 423

2 310
3 613

157 291
624
8 036

2 500

-

2 500

10 630 057
9 008 554

1 773 749
1 771 431

12 403 806
10 779 985

8 996 924

1 771 431

10 768 355

6 753 057

1 699 982

8 453 039

3 567 175

1 616 105

5 183 280

11 191

-

11 191

11 191

-

11 191

439

-

439

439

1 621 503
405 439

2 318

439

1 623 821

-

405 439

405 439

486 014

40 863

526 877

473 666

40 863

514 529

61 794

34 284

405 439

Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaulīte"
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

09.100

161 955
161 955

136 995

Kārtējie izdevumi

09.100

161 955
161 955

136 995

Norēķini par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

10.900

119 118
42 837

24 960

Transferti

10.920

119 118
42 837

96 078

12 348

12 348

506 941
506 941

40 863
40 863

547 804
547 804

506 941

40 863

547 804

398 565

41 076

439 641

61 794

34 284

96 078

Finansēšana

20 927

20 927

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

20 927

20 927

Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte"
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Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

704 624

63 245

767 869

686 965

63 245

750 210

82 363

47 320

129 683

17 659

17 659

714 058
714 058

63 245
63 245

777 303
777 303

714 058

63 245

777 303

579 058

63 245

642 303

82 363

47 320

129 683

Finansēšana

9 434

9 434

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

9 434

9 434

Bauskas Valsts ģimnāzija
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 034 102

184 528

1 017 215

309 341

182 848

492 189

12 401
1 423

3 063

12 401
4 486

892 598
737 640

187 591
187 591

1 080 189
925 231

737 444

187 591

925 035

520 882

185 816

706 698

311 282

182 848

494 130

-

196

196

-

196

154 958

-

154 958

Finansēšana

46 087

-

46 087

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

46 087

-

46 087

Kapitālie izdevumi

Bauskas Valsts ģimnāzija
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

846 511

187 591

1 034 102

832 687

184 528

1 017 215

309 341

182 848

492 189

12 401
1 423

3 063

12 401
4 486

857 480
702 522

187 591
187 591

1 045 071
890 113

702 326

187 591

889 917

520 882

184 528

705 410

311 282

182 848

494 130

196

196

196

196

154 958

154 958

Finansēšana

10 969

10 969

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

10 969

10 969

19 127
19 127

19 127
19 127

Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

09.210

187 591

832 687

196

Sociālie pabalsti

09.210

846 511

Bauskas Valsts ģimnāzija-ERASMUS+ programmas projekts
"Slow down, Move your body, Improve your diet, Learn for life,
and Enjoy school time - S.M.I.L.E "
Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

19 127

Atlīdzība

09.210

19 127
1 288

1 288

Finansēšana

19 127

19 127

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

19 127

19 127

Bauskas Valsts ģimnāzija- ERASMUS+ programmas
2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekts
projekts "Dispute, discuss, develop"
Izdevumi- kopā

15 991

15 991
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Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.210

15 991

15 991

15 991

15 991

15 991
15 991

15 991
15 991

Bauskas sākumskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

531 978

157 542

689 520

531 378

157 542

688 920

273 368

156 398

429 766

600

600

535 030
530 920

157 542
157 042

692 572
687 962

530 920

157 042

687 962

390 148

157 542

547 690

274 827

156 398

431 225

Kapitālie izdevumi

4 110

500

4 610

Finansēšana

3 052

3 052

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 052

3 052

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Bauskas 2.vidusskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

1 172 944

403 820

256 374

660 194

4 635

-

4 635

1 208 911
1 203 101

945 583

257 518

1 203 101

655 818

257 518

913 336

404 257

256 374

660 631

5 810

-

5 810

Finansēšana

31 332

-

31 332

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

31 332

-

31 332

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

Bauskas 2.vidusskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

920 061

257 518

1 177 579

915 426

257 518

1 172 944

403 820

256 374

660 194

4 635

4 635

929 620
923 810

257 518
257 518

1 187 138
1 181 328

923 810

257 518

1 181 328

655 818

257 518

913 336

404 257

256 374

660 631

Kapitālie izdevumi

5 810

5 810

Finansēšana

9 559

9 559

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

9 559

9 559

21 773
21 773

21 773
21 773

21 773

21 773

Finansēšana

21 773

21 773

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

21 773

21 773

Bauskas 2.vidusskola - ERASMUS+ programmas
2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekts
"Booktrailers and Videostorytelling: How to teach and learn
Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

09.210

1 177 579

257 518

257 518
257 518

Atlīdzība

09.210

257 518

915 426

951 393
945 583

Kārtējie izdevumi

09.210

920 061

Bauskas pilsētas pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

500 504

132 197

495 326

131 716

632 701
627 042
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valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

235 030

129 977

365 007

5 178

481

5 659

517 930
506 155

132 197
131 649

650 127
637 804

506 155

131 649

637 804

361 845

131 716

493 561

240 618

129 319

369 937

Kapitālie izdevumi

11 775

548

12 323

Finansēšana

17 426

17 426

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

17 426

17 426

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

09.210

Mežgaļu pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

09.210

50 180

275 530

222 625

50 180

272 805

87 172

46 427

133 599

2 725

2 725

240 112

50 180

290 292

239 292
239 292

50 180
50 180

289 472
289 472

179 895

50 180

230 075

89 400

46 427

135 827

820

820

Finansēšana

14 762

14 762

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

14 762

14 762

Griķu pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

09.210

225 350

436 951

73 139

510 090

431 443

73 139

504 582

117 351

70 551

187 902

5 508

5 508

467 395
465 609

73 139
73 139

540 534
538 748

465 609

73 139

538 748

359 855

73 139

432 994

119 709

70 551

190 260

1 786

1 786

Finansēšana

30 444

30 444

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

30 444

30 444

Codes pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

338 214

78 522

416 736

333 012

78 522

411 534

125 237

71 421

196 658

5 202

5 202

349 014
347 794

78 522
78 522

427 536
426 316

347 794

78 522

426 316

226 890

79 699

306 589

127 793

71 421

199 214

1 220

1 220

Finansēšana

10 800

10 800

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

10 800

10 800

Uzvaras vidusskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā

568 537

99 820

668 357

559 569

99 820

659 389

180 634

88 489

269 123

8 968

614 501

-

99 820

8 968

714 321
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Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

09.210

89 085

511 902

180 634

88 489

269 123

Finansēšana

45 964

-

45 964

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

45 964

-

45 964

Uzvaras vidusskola

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

568 537

99 820

668 357

559 569

99 820

659 389

180 634

88 489

269 123

8 968

8 968

612 924
611 294

99 820
99 820

712 744
711 114

611 294

99 820

711 114

422 817

89 085

511 902

180 634

88 489

269 123

1 630

1 630

Finansēšana

44 387

44 387

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

44 387

44 387

1 577
1 577

1 577
1 577

1 577

1 577

Finansēšana

1 577

1 577

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 577

1 577

Uzvaras vidusskola - Projekts "Skolu daudzpusējā partnerība"

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

Pamūšas speciālā internātpamatskola
Resursi izdevumu segšanai

610 305

285 120

895 425

605 185

283 380

888 565

605 185

283 380

888 565

5 120

1 740

6 860

655 928
642 626

285 120
284 820

941 048
927 446

642 626

284 820

927 446

478 235

226 701

704 936

478 235

226 701

704 936

Kapitālie izdevumi

13 302

300

13 602

Finansēšana

45 623

45 623

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

45 623

45 623

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Īslīces vidusskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

09.210

712 691

422 817

1 630

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

09.210

712 691

99 820

-

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

09.210

99 820

612 871

1 630

Resursi izdevumu segšanai

09.210

612 871

644 216

133 307

777 523

638 528

133 307

771 835

214 789

130 730

345 519

141
5 547

141
5 547

661 196
652 761

133 307
133 307

794 503
786 068

652 761

133 307

786 068

506 658

133 307

639 965

219 958

130 730

350 688

8 435

8 435

Finansēšana

16 980

16 980

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

16 980

16 980

Mežotnes internātvidusskola
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Resursi izdevumu segšanai

139 538

139 538

135 512

135 512

133 223

133 223

4 026

4 026

173 020
173 020

173 020
173 020

173 020

173 020

133 611

133 611

133 611

133 611

Finansēšana

33 482

33 482

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

33 482

33 482

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

09.210

Mežotnes pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

09.210

45 259

278 529

230 525

45 259

275 784

93 441

42 758

136 199

2 745

2 745

253 042
244 075

45 259
45 259

298 301
289 334

244 075

45 259

289 334

182 621

45 259

227 880

95 583

42 758

138 341

8 967

8 967

Finansēšana

19 772

19 772

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

19 772

19 772

Ozolaines pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

09.210

233 270

250 375

52 156

302 531

246 943

52 156

299 099

101 656

44 772

146 428

3 432

3 432

252 069
251 309

52 156
51 876

304 225
303 185

251 309

51 876

303 185

192 525

52 156

244 681

101 656

44 772

146 428

760

280

1 040

Finansēšana

1 694

1 694

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 694

1 694

Vecsaules pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

416 834

91 769

508 603

413 810

91 769

505 579

158 194

64 025

222 219

3 024

3 024

426 140
425 030

91 769
91 769

517 909
516 799

425 030

91 769

516 799

326 990

87 898

414 888

158 201

64 025

222 226

Kapitālie izdevumi

1 110

1 110

Finansēšana

9 306

9 306

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

9 306

9 306

Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta dotācija

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā

1 737 093

-

1 731 293

-

286 426

1 737 093
1 731 293
-

286 426

5 800

-

5 800

1 748 110

-

1 748 110
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Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta dotācijas

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

09.510

690

438 364

431 734 -

690

431 044

380 207

-

380 207

286 426

-

286 426

7 320

-

7 320

7 320

-

7 320

1 309 056

690

1 309 746

Finansēšana

11 017

-

11 017

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

11 017

-

11 017

Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta dotācija

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta dotācijas

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

09.510

439 054 -

428 481

428 481

422 681

422 681

286 426

286 426

5 800

5 800

439 498
439 054 -

690

439 498
438 364

431 734 -

690

431 044

380 207

380 207

286 426

286 426

7 320

7 320

7 320

7 320

444

690

1 134

Finansēšana

11 017

11 017

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

11 017

11 017

1 308 612

1 308 612

1 308 612

1 308 612

1 308 612
1 308 612

1 308 612
1 308 612

Daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecība Bauskā
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi- kopā
Kapitālie izdevumi
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija interešu izglītībai

Ārvalstu finanšu palīdzība
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

23 688

215 356

176 427

23 688

200 115

44 912

23 688

68 600

624
14 617

-

624
14 617

220 581
216 081

23 688
23 688

244 269
239 769

212 406

23 688

236 094

131 211

23 688

154 899

49 131

23 688

72 819

3 675

-

3 675

3 675

-

3 675

4 500

-

4 500

Finansēšana

28 913

-

28 913

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

28 913

-

28 913

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

09.510

191 668

Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija interešu izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

191 668

23 688

215 356

176 427

23 688

200 115

44 912

23 688

68 600

14 617
624

14 617
624

207 738
203 238

23 688
23 688

231 426
226 926

203 238

23 688

226 926

129 915

23 688

153 603
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atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi
Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.510

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

72 819

4 500

4 500

16 070
16 070

16 070
16 070

12 843
12 843

12 843
12 843

9 168

9 168

1 296

1 296

3 675

3 675

3 675

3 675

Finansēšana

12 843

12 843

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

12 843

12 843

Resursi izdevumu segšanai

60 868

60 868

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

48 868

48 868

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Bauskas Mākslas skola

valsts budžeta dotācija

30 092

30 092

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

12 000

12 000

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

61 388
61 388

61 388
61 388

Kārtējie izdevumi

61 388

Atlīdzība

55 392

atlīdzība no valsts budžeta dotācijas

09.510

23 688

Bauskas Bērnu un jauniešu centrs- ERASMUS+ prpgrammas
projekts "GIVE ME FIVE"
Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

09.510

49 131

61 388
713

56 105

30 092

30 092

Finansēšana

520

520

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

520

520

Bauskas Mūzikas skola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta dotācija

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti
No valsts budžeta daļēji finansēto publisko personu un budžeta nefinansēto
iestāžu transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta dotācijas

381 707

1 833

383 540

352 761

1 194

353 955

121 605

23 446
3 000

121 605

89
550

23 535
3 550

2 500

2 500

389 611
296 347

1 833
1 833

391 444
298 180

295 908

1 833

297 741

269 834

1 244

271 078

121 605

121 605

439

439

439

439

93 264

93 264

Finansēšana

7 904

7 904

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

7 904

7 904

112 757

112 757

109 277
3 480

109 277
3 480

117 150
116 930

117 150
116 930

116 930

116 930

105 385

105 385

220

220

Finansēšana

4 393

4 393

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

4 393

4 393

Transferti
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

Kapitālie izdevumi

Bauskas novada bāriņtiesa

10.400

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi
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Bauskas novada Sociālais dienests
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

-

623 181

543 617

1 155

544 772

410 599

-

410 599

4 266
406 333

-

4 266
406 333

772

-

772

772

-

772

Kapitālie izdevumi

243 144

-

243 144

Finansēšana

101 372

-

101 372

101 372

-

101 372

Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti

Transferti
Norēķini par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

Bauskas novada Sociālais dienests
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas

1 001 651 1 373
1 490

1 004 514
934
934

1 000 717
1 373
2 424

1 105 886
862 742

1 105 886
862 742

451 371

451 371

402 425

402 425

410 599

410 599

4 266

4 266
406 333

772

772

772

772

Kapitālie izdevumi

243 144

243 144

Finansēšana

101 372

101 372

101 372

101 372

Resursi izdevumu segšanai

60 751

60 751

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

60 751

60 751

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

60 751
60 751

60 751
60 751

60 751

60 751

56 443

56 443

Resursi izdevumu segšanai

94 433

94 433

Valsts budžeta transferti

94 433

94 433

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

94 433
94 433

94 433
94 433

94 433

94 433

72 879

72 879

Resursi izdevumu segšanai

16 626

16 626

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

16 626

16 626

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

16 626
16 626

16 626
16 626

Transferti
Norēķini par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

Aprūpes mājās pakalpojumi Bauskas novadā

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Asistenta pakalpojumu nodrošināšana personām, kurām noteikta
I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu
vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas
nepieciešamību

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

10.700

1 004 514

406 333

Sociālie pabalsti

10.700

1 078 094
1 373
96 857

623 181

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 277 696
1 034 552

1 176 324
934
934

1 277 696
1 034 552

Atlīdzība

10.700

1 079 028 1 373
95 923

-

Kārtējie izdevumi

10.700

1 176 324

Projekts "Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Bauskas novadā"
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Kārtējie izdevumi

16 626

Atlīdzība

1 155

13 025

290 194

3 644

293 838

287 127
3 067

3 644

287 127
6 711

299 805
299 805

3 644
3 644

303 449
303 449

281 815

3 644

285 459

Sporta centrs "Mēmele"

08.100

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

164 413

164 413

17 990

17 990

17 990

17 990

Finansēšana

9 611

9 611

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

9 611

9 611

576 565

576 565

575 965
600

575 965
600

583 542
544 971

583 542
544 971

544 971

544 971

464 428

464 428

38 571

38 571

Finansēšana

6 977

6 977

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

6 977

6 977

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Bauskas Centrālā bibliotēka

08.210

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi

08.220

Bauskas pils muzejs
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta
nefinasēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

526 870

7 000

533 870

356 631
116 739

356 631
116 739
3 000
4 000

3 000
57 500

536 485
490 748 -

7 000
36 500

543 485
454 248

490 748 -

36 500

454 248

53 500

280 181

Kapitālie izdevumi

45 737

280 181

43 500

89 237

Finansēšana

9 615

9 615

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

9 615

9 615

08.220

Bauskas muzejs
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta
nefinasēto iestāžu transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

08.230

16 626

11 870

248 316

5 391

253 707

241 585
6 281

4 834
557

246 419
6 838

450

450

256 169
254 688

5 391
5 391

261 560
260 079

254 688

5 391

260 079

216 569

251

216 820

Kapitālie izdevumi

1 481

1 481

Finansēšana

7 853

7 853

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

7 853

7 853

Bauskas Kultūras centrs
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Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

406 597

15 664

422 261

390 735
15 862

15 664

406 399
15 862

415 490
415 490

15 664
15 664

431 154
431 154

414 990

15 664

430 654

272 276

272 276

500

500

500

500

Finansēšana

8 893

8 893

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

8 893

8 893

735 292

735 292

416 044
319 248

416 044
319 248

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Pansionāts "Derpele"

10.200

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

756 507
753 307 -

87

756 507
753 220

728 263 -

87

728 176

418 856

418 856

25 044

25 044

25 044

25 044

3 200

87

3 287

Finansēšana

21 215

21 215

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

21 215

21 215

Brunavas pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai

234 339

121

234 460

204 499
50
29 790

121
-

204 499
171
29 790

Izdevumi - kopā

242 986

121

243 107

Uzturēšanas izdevumi

240 385

121

240 506

237 250

121

237 371

138 553

-

138 553

3 135

-

3 135

3 135

-

3 135

Kapitālie izdevumi

2 601

-

2 601

Finansēšana

8 647

-

8 647

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

8 647

-

8 647

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

01.110

Brunavas pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

28 774

28 774

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

28 724
50

28 724
50

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

36 285
36 285

36 285
36 285

35 400

35 400

29 417

29 417

885

885

885

885

Finansēšana

7 511

7 511

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

7 511

7 511

Izdevumi - kopā

1 136

1 136

Kapitālie izdevumi

1 136

1 136

Finansēšana

1 136

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

05.200

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Tunkūnu ciemā

1 136
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Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

06.400

1 136

1 136

Resursi izdevumu segšanai

2 200

2 200

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 200

2 200

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

2 200
2 200

2 200
2 200

2 200

2 200

Ielu apgaismošana

Kārtējie izdevumi

06.600

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

121

137 835
121
5 642

143 477
142 012

121
121

143 598
142 133

142 012

121

142 133

1 465

1 465

Resursi izdevumu segšanai

27 184

27 184

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 386
23 798

3 386
23 798

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

27 184
27 184

27 184
27 184

27 184

27 184

13 330

13 330

Resursi izdevumu segšanai

30 454

30 454

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

30 104
350

30 104
350

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

30 454
30 454

30 454
30 454

30 454

30 454

23 660

23 660

Resursi izdevumu segšanai

2 250

2 250

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 250

2 250

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

2 250
2 250

2 250
2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

Komunālā saimniecība

Atlīdzība

Kultūras pasākumi

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

09.600

143 598

72 146

Kārtējie izdevumi

08.290

121

137 835
5 642

72 146

Kapitālie izdevumi
06.600

143 477

Skolēnu pārvadājumi

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Ceraukstes pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai

178 878

-

178 878

131 866
50
46 962

-

131 866
50
46 962

187 582
187 582

-

187 582
187 582

179 733

-

179 733

105 954

-

105 954

7 849

-

7 849

7 849

-

7 849

Finansēšana

8 704

-

8 704

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

8 704

-

8 704

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

01.110

Ceraukstes pagasta pārvaldes administrācija
19

Resursi izdevumu segšanai

30 607

30 607

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

30 557
50

30 557
50

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

35 895
35 895

35 895
35 895

35 246

35 246

29 547

29 547

649

649

649

649

Finansēšana

5 288

5 288

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

5 288

5 288

Resursi izdevumu segšanai

3 000

3 000

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

3 000

3 000

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

3 000
3 000

3 000
3 000

3 000

3 000

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

06.400

Ielu apgaismošana

Kārtējie izdevumi

06.600

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai

55 459 -

215

55 244

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

55 311 148

215

55 096
148

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

55 459 55 459 -

215
215

55 244
55 244

55 459 -

215

55 244

30 465 -

215

30 250

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

06.600

Komunālā saimniecība
Resursi izdevumu segšanai

49 292

49 292

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 868
46 424

2 868
46 424

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

52 708
52 708

52 708
52 708

Kārtējie izdevumi

08.290

52 708

52 708

Atlīdzība

21 071

21 071

Finansēšana

3 416

3 416

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 416

3 416

Kultūras pasākumi
Resursi izdevumu segšanai

33 320

215

33 535

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

32 930
390

215

33 145
390

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

33 320
33 320

215
215

33 535
33 535

33 320

215

33 535

24 871

215

25 086

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

09.600

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

7 200

7 200

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

7 200

7 200

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

7 200
7 200

7 200
7 200

7 200

7 200

7 200

7 200

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Codes pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

320 534
219 815

87

320 621

-

219 815
20

Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

363 130
338 976

87

336 993
193 881

-

294
1 689

1 689

-

1 689

Kapitālie izdevumi

24 154

-

24 154

Finansēšana

42 509

-

42 509

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmumu atmaksa

44 655
2 146

-

-

44 655
2 146

-

Codes pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

28 033

28 033

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

27 913
120

27 913
120

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

40 438
40 438

40 438
40 438

39 199

39 199

34 224

34 224

1 239

1 239

1 239

1 239

Finansēšana

12 405

12 405

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

12 405

12 405

Resursi izdevumu segšanai

2 440

2 440

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 440

2 440

294
294

294
294

294

294

Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Pašvaldības budžeta parāda darijumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Procentu izdevumi

Finansēšana

-

2 146

-

2 146

Aizņēmumu atmaksa

-

2 146

-

2 146

Ielu apgaismošana
Resursi izdevumu segšanai

3 753

3 753

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

3 753

3 753

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

3 753
3 753

3 753
3 753

3 753

3 753

138 838

138 838

138 599
239

138 599
239

138 838
138 838

138 838
138 838

138 838

138 838

93 078

93 078

Kārtējie izdevumi

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

06.600

87
87

294
1 689

Kārtējie izdevumi

06.600

363 043
338 889

-

Sociālie pabalsti

06.400

120
100 686

193 881

Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

01.720

87

336 906

Atlīdzība

01.110

120
100 599

Komunālā saimniecība
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

101 000

87

101 087

1 340
99 660

87

1 340
99 747

133 250
109 900

87
87

133 337
109 987

109 900

87

109 987

33 732

33 732
21

08.290

Kapitālie izdevumi

23 350

23 350

Finansēšana

32 250

32 250

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

32 250

32 250

Resursi izdevumu segšanai

46 020

46 020

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

45 320
700

45 320
700

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

46 020
45 216

46 020
45 216

45 216

45 216

32 847

32 847

Kultūras pasākumi

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi
09.600

804

804

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

450

450

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

450

450

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

450

450

450
450

450
450

450

450

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Dāviņu pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

84 576
35
24 025

128 897
124 941

-

128 897
124 941

-

122 008

122 008

64 238

2 933

-

2 933

2 933

-

2 933

3 956

-

3 956

Finansēšana

20 261

-

20 261

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

20 261

-

20 261

Kapitālie izdevumi

Dāviņu pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

19 262

19 262

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

18 822
35
405

18 822
35
405

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

33 172
33 172

33 172
33 172

32 759

32 759

28 697

28 697

413

413

413

413

Finansēšana

13 910

13 910

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

13 910

13 910

Resursi izdevumu segšanai

1 224

1 224

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

1 224

1 224

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

1 224
1 224

1 224
1 224

1 224

1 224

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Ielu apgaismošana

Kārtējie izdevumi

06.600

108 636

-

1 300

Sociālie pabalsti

06.400

-

84 576
35
24 025

62 938

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

01.110

108 636

Komunālā saimniecība
Resursi izdevumu segšanai

27 566

27 566
22

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 850
22 716

4 850
22 716

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

33 917
29 961

33 917
29 961

29 961

29 961

8 923

8 923

Kapitālie izdevumi

3 956

3 956

Finansēšana

6 351

6 351

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

6 351

6 351

Resursi izdevumu segšanai

39 035

39 035

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

38 131
904

38 131
904

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

39 035
39 035

39 035
39 035

39 035

39 035

19 364

19 364

Resursi izdevumu segšanai

19 029

19 029

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

19 029

19 029

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

19 029
19 029

19 029
19 029

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

06.600

Īpašumu apsaimniekošana

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

08.290

Kultūras pasākumi

Kārtējie izdevumi

19 029

Atlīdzība

09.600

5 954

19 029
1 300

7 254

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

2 520

2 520

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 520

2 520

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

2 520
2 520

2 520
2 520

2 520

2 520

2 520

2 520

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Gailīšu pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

01.110

262 248

4 855

267 103

169 542
90
92 616
-

2 857
1 998

172 399
90
92 616
1 998

270 182
252 156

4 855
4 655

275 037
256 811

250 188

4 655

254 843

131 521

5 862

137 383

1 968

-

1 968

1 968

-

1 968

18 026

200

18 226

Finansēšana

7 934

-

7 934

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

7 934

-

7 934

Gailīšu pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

40 168

40 168

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

40 078
90

40 078
90

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

40 702
40 342

40 702
40 342

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

39 575
34 654

39 575
392

35 046
23

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

767

767

767

767

Kapitālie izdevumi

360

360

Finansēšana

534

534

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

534

534

Resursi izdevumu segšanai

3 609

3 609

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

3 609

3 609

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

3 744
3 744

3 744
3 744

3 744

3 744

Finansēšana

135

135

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

135

135

Sociālie pabalsti

06.400

Ielu apgaismošana

Kārtējie izdevumi

06.600

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai

78 388

4 855

83 243

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

69 988
8 400
-

2 857
1 998

72 845
8 400
1 998

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

84 157
83 397

4 855
4 855

89 012
88 252

83 397

4 855
4 952

88 252

43 766

760

200

960

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi

06.600

Finansēšana

5 769

5 769

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

5 769

5 769

100 491

100 491

19 125
81 366

19 125
81 366

Komunālā saimniecība
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

08.290

101 601
84 695 -

200

101 601
84 495

84 695 -

200

84 495

27 973

518

28 491

Kapitālie izdevumi

16906

16 906

Finansēšana

1 110

1 110

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 110

1 110

Resursi izdevumu segšanai

38 391

38 391

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

35 541
2 850

35 541
2 850

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

38 777
38 777

38 777
38 777

38 777

38 777

25 128

25 128

Finansēšana

386

386

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

386

386

Resursi izdevumu segšanai

1 201

1 201

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

1 201

1 201

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

1 201
1 201

1 201
1 201

1 201

1 201

Kultūras pasākumi

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

09.600

48 718

Skolēnu pārvadājumi

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

1 201

1 201
24

Īslīces pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

01.110

320 683
160
12 962

14 046
10

334 729
160
12 972

351 806
347 627

14 056
14 056

365 862
361 683

345 358

13 756

359 114

174 067 -

949

173 118

2 269

300

2 569

2 269

300

2 569

4 179

Finansēšana

18 001

-

18 001

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

18 001

-

18 001

Īslīces pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

37 147 -

639

36 508

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi

36 987 -

649
10

36 338
10
160

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

39 623 39 623 -

639
639

38 984
38 984

37 735 -

639

37 096

32 540 -

649

31 891

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

160

1 888

1 888

1 888

1 888

Finansēšana

2 476

2 476

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

2 476

2 476

Resursi izdevumu segšanai

9 616

9 616

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

9 616

9 616

11 286
11 286

11 286
11 286

11 286

11 286

Finansēšana

1 670

1 670

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 670

1 670

Sociālie pabalsti

Ielu apgaismošana

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi
Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
08.290

347 861

-

Atlīdzība

06.600

14 056

4 179

Kārtējie izdevumi

06.400

333 805

181 631

14 395

196 026

175 319
6 312

14 395

189 714
6 312

192 335
191 335

14 395
14 395

205 730

191 335

14 395

205 730

71 625

649

72 274

206 730

1 000

1 000

10 704

10 704

10 704

10 704

105 030

105 030

98 380
6 650

98 380
6 650

108 181
105 002

108 181
105 002

Kultūras pasākumi
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

105 002
69 902 -

105 002
949

68 953
25

09.600

Kapitālie izdevumi

3 179

3 179

Finansēšana

3 151

3 151

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 151

3 151

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

381

300

681

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

381

300

681

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

381
381

300
300

681
681

381

300

681

381

300

681

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Mežotnes pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

01.110

281 698
110
103 783

396 026
294 086 -

1 531

396 026
292 555

292 945 -

1 531

291 414

686

129 290

128 604

1 141

-

1 141

1 141

-

1 141

103 471

Finansēšana

10 435

-

10 435

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

10 435

-

10 435

Mežotnes pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

40 021

40 021

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

39 911
110

39 911
110

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

41 492
41 492

41 492
41 492

40 666

40 666

30 061

30 061

826

826

826

826

Finansēšana

1 471

1 471

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 471

1 471

Resursi izdevumu segšanai

23 350

23 350

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

12 684
10 666

12 684
10 666

Izdevumi - kopā
Kapitālie izdevumi

23 350
23 350

23 350
23 350

Resursi izdevumu segšanai

15 924

15 924

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

15 924

15 924

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

15 934

15 934

Kārtējie izdevumi

1 500
1 500

1 500
1 500

Kapitālie izdevumi

14 434

14 434

10
10

10
10

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Mežotnes pagasta
Garozas un Strēlnieku ciemā

Ielu apgaismošana

Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

06.600

385 591

-

1 531

Atlīdzība

06.400

-

281 698
110
103 783

101 940

Kārtējie izdevumi

05.200

385 591

Komunālā saimniecība
26

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi
06.600

168 913

168 913

78 262
90 651

78 262
90 651

168 913
104 757

168 913
104 757

104 757

104 757

21 385

21 385

64 156

64 156

103 507

103 507

101 341
2 166

101 341
2 166

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

112 050
112 050

-1531

112 050
110 519

112 050

-1531

110 519

50 080

686

50 766

1531

1 531

Kapitālie izdevumi
Finansēšana

8 543
8 543

8 543
8 543

Resursi izdevumu segšanai

33 625

33 625

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

33 325
300

33 325
300

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

33 972
33 972

33 972
33 972

33 972

33 972

27 078

27 078

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

08.290

Kultūras pasākumi

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

09.600

Finansēšana

347

347

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

347

347

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

251

251

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

251

251

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

315
315

315
315

315

315

315

315

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Finansēšana

64

64

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

64

64

Vecsaules pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai

195 408

37 459

232 867

170 335
162
24 911
-

36 027
100
1 332

206 362
162
25 011
1 332

208 378
206 419

37 459
29 024

245 837
235 443

205 261

27 524

232 785

125 510

28 164

153 674

1 158

1 500

2 658

1 158

1 500

2 658

1 959

8 435

10 394

Finansēšana

12 970

-

12 970

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

12 970

-

12 970

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

01.110

Vecsaules pagasta pārvaldes administrācija
27

Resursi izdevumu segšanai

26 229

27 427

53 656

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

26 067
162

27 427

53 494
162

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

39 099
39 099

27 427
27 427

66 526
66 526

38 391

25 927

64 318

30 670

25 927

56 597

708

1 500

2 208

708

1 500

2 208

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

06.400

06.600

Finansēšana

12 870

12 870

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

12 870

12 870

Resursi izdevumu segšanai

4 164

4 164

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

4 164

4 164

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

4 164
2 760

4 164
2 760

Kārtējie izdevumi

2 760

2 760

Kapitālie izdevumi

1 404

1 404

Ielu apgaismošana

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai

97 474

6 983

104 457

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

95 744
1 730

5 551
100
1 332

101 295
1 830
1 332

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

97 474
97 469

6 983
1 597

104 457
99 066

97 469

1 597

99 066

51 022

2 237

53 259

5

5 386

5 391

Resursi izdevumu segšanai

26 414

3 049

29 463

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 584
22 830

3 049

6 633
22 830

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

26 414
25 864

3 049

29 463
25 864

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi
06.600

Komunālā saimniecība

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi
08.290

25 864

10 400

10 400

550

3 049

3 599

Kultūras pasākumi
Resursi izdevumu segšanai

40 677

40 677

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

40 326
351

40 326
351

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

40 777
40 777

40 777
40 777

40 777

40 777

33 418

33 418

Finansēšana

100

100

Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās

100

100

Resursi izdevumu segšanai

450

450

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

450

450

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

450
450

450
450

450

450

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

09.600

25 864

Skolēnu pārvadājumi

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

450

450
28

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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4.pielikums
Bauskas novada domes 29.09.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.14

Bauskas novada pašvaldības 2016.gada speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi
(ziedojumi un dāvinājumi)
euro

Nosaukums

Ieņēmumi-kopā

2016.gada
speciālais budžets

2016.gada
speciālais budžets
ar 29.09.2016.
grozījumiem

grozījumi

9 185

1 120

10 305

Ziedojumi un dāvinājumi

9 185

1 120

10 305

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

8 510
675

900
220

9 410
895

15 089

1 120

16 209

5 817
9 272

670
450

6 487
9 722

15 089

1 120

16 209

10 662

950

11 612

2 859
7 803

950

3 809
7 803

Kapitālie izdevumi

4 427

170

4 597

Finansēšana

5 904

5 904

5 904

5 904

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām-kopā
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība

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

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

5.pielikums
Bauskas novada domes 29.09.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.14

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

Nosaukums

Resursi izdevumu segšanai

2016.gada
speciālais budžets

euro
2016.gada
speciālais budžets
ar 29.09.2016.
grozījumiem

grozījumi

9 185

1 120

10 305

8 510

900

9 410

675

220

895

Izdevumi - kopā

15 089

1 120

16 209

Uzturēšanas izdevumi

10 662

950

11 612

2 859
7 803

950
-

3 809
7 803

7 803

-

7 803

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

Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

4 427

170

4 597

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

11 317

-

11 317

7 700

-

7 700

1 700

6 000

-

1 700
6 000

6 000

-

6 000

Bauskas novada administrācija

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

3 617

-

3 617

Finansēšana

3 617

-

3 617

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 617

-

3 617

08.290 Ziedojumi kultūras pasākumiem
Resursi izdevumu segšanai

1 700

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām
personām

1 700

1 700
1 700
-

Izdevumi - kopā

5 317

Uzturēšanas izdevumi

1 700

1 700

1 700

1 700

Kapitālie izdevumi

3 617

3 617

Finansēšana

3 617

3 617

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 617

3 617

Kārtējie izdevumi

09.210 Ziedojumi izglītības pasākumiem

5 317

1

Resursi izdevumu segšanai

6 000

6 000

Izdevumi - kopā

6 -000

6 -000

6 000

6 000

Uzturēšanas izdevumi

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām
personām

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

08.290 Dāviņu pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām
personām

500

500

1 000

500

500

1 000

Izdevumi - kopā

500

500

1 000

Uzturēšanas izdevumi

500

500

1 000

500

500

1 000

Kārtējie izdevumi

08.220 Bauskas pils muzejs
Resursi izdevumu segšanai

170

170

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām
personām

170

170

Izdevumi - kopā

170

170

Kapitālie izdevumi

170

170

Izglītība
Resursi izdevumu segšanai

985

450

1 435

310

400

710

675

50

725

Izdevumi - kopā

3 272

450

3 722

Uzturēšanas izdevumi

2 462

450

2 912

659
1 803

450
-

1 109
1 803

Sociālie pabalsti

1 803

-

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

Resursi izdevumu segšanai

985

400

1 385

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

310

09.210 Bauskas valsts ģimnāzija

400

675

710
675

Izdevumi - kopā

2 003

400

2 403

Uzturēšanas izdevumi

2 003

400

2 403

200
1 803

400

600
1
803
2

Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

Sociālie pabalsti

1 803

1 803

Finansēšana

1 018

1 018

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 018

1 018

Izdevumi - kopā

87

87

Uzturēšanas izdevumi

87

87

87

87

Finansēšana

87

87

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

87

87

09.210 Mežotnes pamatskola

Kārtējie izdevumi

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

09.100 PII "Pasaulīte"
Resursi izdevumu segšanai

50

50

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām
personām

50

50

Izdevumi - kopā

50

50

Uzturēšanas izdevumi

50

50

50

50

Kārtējie izdevumi

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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6.pielikums
Bauskas novada domes 29.09.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.14

Mērķdotācija pašvaldībaim - pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
un VSAOI no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim
euro

Izglītības iestādes
Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas 2. vidusskola
Uzvaras vidusskola
Īslīces vidusskola
Bauskas pilsētas pamatskola
Bauskas sākumskola
Mežgaļu pamatskola
Codes pamatskola
Griķu pamatskola
Vecsaules pamatskola
Ozolaines pamatskola
Mežotnes pamatskola
KOPĀ

Domes priekšsēdētājs

Atlikums uz
01.01.2016.
1 941
437
4 742
4 930
1 459
1 627
2 556
988
7
2 142
20 829

Piešķirtā
mērķdotācija
2016.gadam
484 122
652 648
235 164
283 967
353 701
420 497
121 987
172 252
153 414
195 581
132 039
123 628
3 329 000

Izdevumi pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām
iemaksām
486 063
653 085
235 164
288 709
358 631
421 956
123 614
174 808
154 402
195 588
132 039
125 770
3 349 829

R.Ābelnieks

7.pielikums
Bauskas novada domes 29.09.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.14

Mērķdotācija pašvaldībai - interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un VSAOI
no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim
euro

Izglītības iestādes
Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas 2.vidusskola
Uzvaras vidusskola
Īslīces vidusskola
Bauskas pilsētas pamatskola
Bauskas sākumskola
Mežgaļu pamatskola
Codes pamatskola
Griķu pamatskola
Vecsaules pamatskola
Ozolaines pamatskola
Mežotnes pamatskola
Bērnu un jauniešu centrs-metodiķi
Bērnu un jauniešu centrs-pulciņi
KOPĀ

Domes priekšsēdētājs

Atlikums uz
01.01.2016.
427
601
85
4 219
5332

Piešķirtā
mērķdotācija
2016.gadam
8 067
7 546
6 281
5 752
11 306
9 269
4 062
6 321
2 620
6 233
3 389
2 098
19 426
49 174
141 544

Izdevumi pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām
iemaksām
8 067
7 546
6 281
6 179
11 306
9 269
4 663
6 321
2 705
6 233
3 389
2 098
19 426
53 393
146 876

R.Ābelnieks

8.pielikums
Bauskas novada domes 29.09.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.14

Mērķdotācija pašvaldībai - pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim
euro

Izglītības iestādes
Īslīces vidusskola
Mežgaļu pamatskola
Codes pamatskola
Griķu pamatskola
Vecsaules pamatskola
Ozolaines pamatskola
Mežotnes pamatskola
Pasaulīte PII
Zīlīte PII
Uzvaras vidusskola

Domes priekšsēdētājs

Atlikums uz Piešķirtā mērķdotācija
01.01.2016.
2016.gadam
55 800
7 550
18 085
1 285
31 868
20 405
11 000
10 473
96 078
129 683
27 678
Kopā
1285
408 620

Izdevumi pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām
iemaksām
55 800
7 550
18 085
33 153
20 405
11 000
10 473
96 078
129 683
27 678
409 905

R.Ābelnieks

9.pielikums
Bauskas novada domes 29.09.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.14

Mērķdotācija pašvaldībai - pašvaldības internātskolām un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem
no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim

euro

Atlikums uz 01.01.2016.

Izglītības iestādes

Pedagogu
darba
samaksai un
VSAOI

Piešķirtā mērķdotācija

Izdevumi

Iestādes
Pedagogu darba
Pedagogu darba
saimniecisko
samaksai un
samaksai un
izdevumu
Iestādes
Iestādes
valsts sociālās
valsts sociālās
segšanai
apdrošināšanas saimniecisko apdrošināšanas saimniecisko
obligātajām
izdevumu
obligātajām
izdevumu
iemaksām
segšanai
iemaksām
segšanai

Kopā

Pamūšas speciālā
internātpamatskola

22 306

23 317

495 916

355 281

506 222

390 598

896 820

Mežotnes
internātvidusskola

16 293

17 189

100 096

33 127

100 096

66 609

166 705

Pamūšas speciālā
internātpamatskola
pirmsskolas grupas
Kopā

38 599

40 506

37 368
633 380

388 408

37 368
643 686

457 207

37 368
1 100 893

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Paskaidrojuma raksts
par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta grozījumiem
(29.09.2016.)
Grozījumi Bauskas novada domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetu” veikti:
Pamatbudžeta ieņēmumos palielinājums 1 837 114 EUR, tajā skaitā:
1. palielinājums nenodokļu ieņēmumos 103 886 EUR;
2. palielinājums maksas pakalpojumos un citos pašu ieņēmumos 21 475 EUR;
3. palielinājums transfertu ieņēmumos 1 711 753 EUR, tajā skaitā 1 679 919 EUR valsts
budžeta mērķdotācija izglītībai; 651 EUR valsts budžeta mērķdotācija asistenta pakalpojumu
nodrošināšanai personām ar invaliditāti; 3 451 EUR IZM finansējums projektam “Sporta
inventāra iegāde mācību priekšmeta “Sports” standarta īstenošanai Bauskas novada izglītības
iestādēs”; 453 EUR finansējums ESF projektam “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi
pašvaldībās”; 3 774 EUR valsts budžeta finansējums nodarbinātības projektam „Nodarbinātības
pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs”; 3 063 EUR valsts budžeta finansējums reģionālā metodiskā
centra un pedagogu tālāk izglītības centra darbības nodrošināšanai; 934 EUR valsts budžeta
kompensācija par apmācībām un supervīzijām ESF projekta “Profesionāla sociāla darba attīstība
pašvaldībās” ietvaros; 7 000 EUR Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
finansējums Bauskas pilsdrupu Ziemeļu sienas sektora mūra konservācijai; 11 958 EUR
finansējums ESF darbības programmas projektam “PROTI un DARI!”; 550 EUR Valsts
Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam “100 dziesmas Latvijai”.
Pamatbudžeta konsolidēto izdevumu palielinājums 1 987 069 EUR, tajā skaitā
pamatbudžeta izmaiņas programmās:
Bauskas novada administrācijai izdevumu palielinājums 125 043 EUR:
-programmai „Rezerves fonds” izdevumu samazinājums 64 804 EUR par finansējuma
piešķīrumu: iestādei “Bauskas novada administrācija” 29 820 EUR, tajā skaitā 29 185 EUR
projekta pieteikumu sagatavošanai (pamats: 12.07.2016. domes lēmums „Par konceptuālu
atbalstu projektu pieteikumu izstrādei finansējuma piesaistīšanai no Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020.gadam”) un 635 EUR pašvaldības līdzfinansējumam skolēnu
nodarbinātības projektā (pamats: 28.07.2016. domes lēmums „Par dalību NVA aktīvā
nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs””); iestādei “Vecsaules pagasta
pārvalde” 28 332 EUR, tajā skaitā 27 427 EUR tiesas sprieduma izpildei (pamats: 14.07.2016.
domes lēmums “Par Zemgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2016.gada 29.marta
sprieduma izpildi”) un 905 EUR pašvaldības līdzfinansējumam skolēnu nodarbinātības projektā
(pamats: 28.07.2016. domes lēmums „Par dalību NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā
„Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs””); iestādei “Gailīšu pagasta pārvalde” 2 857 EUR
pašvaldības līdzfinansējumam skolēnu nodarbinātības projektā (pamats: 28.07.2016. domes
lēmums „Par dalību NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs””); iestādei “Īslīces pagasta pārvalde” 3 795 EUR Īslīces pagasta kultūras nama apkures

katla un siltummezgla remontam (pamats: 28.07.2016. domes lēmums „Par finansējumu Īslīces
pagasta kultūras nama apkures katla un siltummezgla remontam”);
-programmai “Pašvaldības budžeta parāda darījumi” izdevumu samazinājums par 3 452 EUR,
pārkārtojot finansējumu uz programmu ”IZM projekts “Sporta inventāra iegāde mācību
priekšmeta “Sports” standarta īstenošanai Bauskas novada izglītības iestādēs”;
-programmai „Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana” izdevumu palielinājums par 119 972 EUR
autoceļa seguma pārbūvei Vecsaules pagasta autoceļa A11 "Jaunsaule-Grigaļi" posmā, Mežotnes
pagasta Doktorāta ielas posmā un Ceraukstes pagasta Pūriņu ielas posmā (pamats: 03.08.2016.
domes lēmums “Par apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas novada administrācija”
budžeta programmām”);
-programmai „Notekūdeņu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 151 428 EUR, tajā
skaitā 136 883 EUR lietus ūdens kanalizācijas tīkla atjaunošanai Vītolu un Salātu ielā, Bauskā
(pamats: 03.08.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas novada
administrācija” budžeta programmām”) un 14 545 EUR Īslīces pagasta ūdenssistēmas un
kanalizācijas infrastruktūras sakārtošanai (pamats: 25.08.2016. domes lēmums “Par apropriācijas
pārdali starp iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta programmām”);
-programmai „Pašvaldības finansējums investīciju projektu īstenošanai” izdevumu samazinājums
par 414 942 EUR, tajā skaitā finansējuma pārdale uz iestādes “Bauskas novada administrācija”
budžeta programmām “Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana” 119 972 EUR, “Notekūdeņu
apsaimniekošana” 151 428 EUR, “Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana
un materiāli tehniskās bāzes modernizācija” 22 169 EUR (pamats: 03.08.2016. domes lēmums
“Par apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta
programmām”, 29.09.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas
novada administrācija” budžeta programmām”), “Ielu apgaismošana” 33 552 EUR (pamats:
25.08.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”), “Saimnieciskā nodaļa” 49 377 EUR
(pamats: 29.09.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas novada
administrācija” budžeta programmām”); iestādei “Bauskas muzejs” 4 834 EUR jumta un fasādes
rekonstrukcijas būvprojekta izstrādei Bauskas muzeja ēkai Kalna ielā 6 (pamats: 28.07.2016.
domes lēmums “Par finansējumu Bauskas muzejam būvprojekta izstrādei”); iestādei “Īslīces
pagasta pārvalde” 10 251 EUR Īslīces pagasta kultūras nama skatuves grīdas seguma nomaiņai
(pamats: 25.08.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”); iestādei “Vecsaules pagasta
pārvalde” 4 646 EUR (pamats: 25.08.2016. domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu
Bauskas pašvaldības iestādei “Vecsaules pagasta pārvalde” ielu un objektu nosaukumu
norādēm”) un 3 049 EUR ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Vecsaules pagasta
Jaunsaules ciemā - būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai (pamats: 29.09.2016. domes
lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei “Vecsaules
pagasta pārvalde””); iestādei “Bauskas Kultūras centrs” 15 664 EUR telpu remontam (pamats:
29.09.2016. domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Kultūras centram”);
-programmai „Ielu apgaismošana” izdevumu palielinājums 38 269 EUR, tajā skaitā 33 552 EUR
apgaismojuma izbūvei Ošu ielā, Jauncodē, Codes pagastā, 4 598 EUR ar atjaunojamo enerģiju
darbināma apgaismojuma staba uzstādīšanai Bērzkalnos pie SOS ciemata no biedrības
“Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” līdzfinansējuma un 119 EUR ceļu satiksmes
negadījumu seku novēršanai no apdrošināšanas sabiedrību izmaksātām atlīdzībām;
-programmai “Attīstības un plānošanas nodaļa” veikta izdevumu 3 594 EUR pārstrukturēšana no
atlīdzības uz pakalpojuma izmaksām par teritorijas plānotāja eksperta pakalpojumiem;
2

-programmai „Projektu sagatavošanas izdevumiem” izdevumu palielinājums 29 185 EUR
projektu pieteikumu sagatavošanai (pamats: 12.07.2016. domes lēmums „Par konceptuālu
atbalstu projektu pieteikumu izstrādei finansējuma piesaistīšanai no Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020.gadam”);
-programmai „Saimnieciskā nodaļa” izdevumu palielinājums par 50 456 EUR, tajā skaitā 1 079
EUR skolēnu nodarbinātības nodrošināšanai (valsts budžeta finansējums 444 EUR un
pašvaldības līdzfinansējums 635 EUR (pamats: 28.07.2016. domes lēmums „Par dalību NVA
aktīvā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs””); 35 840 EUR
Bauskas Centrālās bibliotēkas būvniecības 1. kārtas ietvaros veicamajiem demontāžas darbiem
un 13 537 EUR nekustamā īpašuma Kalna ielā 7, Bauskā un Lauku ielā 11, Bauskā iegādei
(pamats: 29.09.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas novada
administrācija” budžeta programmām”);
-programmai „Autotransports” izdevumu palielinājums par 59 412 EUR, tajā skaitā
transportlīdzekļu iegādei 58 412 EUR (9 900 EUR no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās
(pamats: 28.07.2016. domes lēmums “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu autobusa iegādei”) un
48 512 EUR no aizņēmuma) un 1 000 EUR uzturēšanas izdevumiem, pārkārtojot budžeta
līdzekļus no programmas „Transporta pārvadājumu nodrošināšana izglītības jomā”;
-programmai “Transporta pārvadājumu nodrošināšana sporta un kultūras jomā” izdevumu
palielinājums par 1 000 EUR, pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas „Transporta
pārvadājumu nodrošināšana izglītības jomā”;
-programmai “Transporta pārvadājumu nodrošināšana izglītības jomā” izdevumu samazinājums
par 2 000 EUR, pārkārtojot budžeta līdzekļus uz programmām “Transporta pārvadājumu
nodrošināšana sporta un kultūras jomā” un „Autotransports”;
-programmai ”IZM projekts “Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta “Sports” standarta
īstenošanai Bauskas novada izglītības iestādēs” izdevumi 6 903 EUR, tajā skaitā no IZM
līdzfinansējuma 3 451 EUR un pašvaldības – 3 452 EUR;
-programmai “Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un materiāli
tehniskās bāzes modernizācija” izdevumu palielinājums par 141 205 EUR, tajā skaitā 10 592
EUR Ozolaines pamatskolas kluba ēkas fasādes remontam, grīdas slīpēšanai un lakošanai
(pamats: 25.08.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”), 11 577 EUR Bauskas Valsts
ģimnāzijas sporta nama “Mēmele” sporta zāles grīdas virskārtas atjaunošanai un līniju
marķējuma izveidošanai (pamats: 29.09.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali starp
iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta programmām”) un 119 036 EUR izglītības
iestāžu infrastruktūras uzlabošanai un materiāli tehniskās bāzes modernizācijai.
-programmai “ESF darbības programmas projekts “PROTI un DARI!”” projekta izdevumiem
11 958 EUR;
-programmai “ESF projekts “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”” izdevumu
palielinājums par 453 EUR projekta izdevumiem no valsts budžeta finansējuma.
Brunavas pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 121 EUR:
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 121 EUR uzturēšanas
izdevumiem no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem.
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Ceraukstes pagasta pārvaldei budžeta līdzekļu ekonomija 215 EUR programmā
„Īpašumu apsaimniekošana” pārkārtota uz programmu “Kultūras pasākumi” sociālā rakstura
pabalsta izmaksai.
Codes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 87 EUR:
-programmai „Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par 87 EUR uzturēšanas
izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Gailīšu pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 4 855 EUR:
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 4 855 EUR skolēnu
nodarbinātības nodrošināšanai (valsts budžeta finansējums 1 998 EUR un pašvaldības
līdzfinansējums 2 857 EUR (pamats: 28.07.2016. domes lēmums „Par dalību NVA aktīvā
nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs””).
-programmai „Komunālā saimniecība” veikta izdevumu 200 EUR pārstrukturēšana no
uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem.
Īslīces pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 14 056 EUR:
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 14 395 EUR, tajā skaitā 3
795 EUR Īslīces pagasta kultūras nama apkures katla un siltummezgla remontam (pamats:
28.07.2016. domes lēmums „Par finansējumu Īslīces pagasta kultūras nama apkures katla un
siltummezgla remontam”), 10 251 EUR Īslīces pagasta kultūras nama skatuves grīdas seguma
nomaiņai (pamats: 25.08.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”) un 349 EUR
uzturēšanas izdevumiem, pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas „Īslīces pagasta
pārvaldes administrācija”;
-programmai „Īslīces pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu samazinājums par 639 EUR,
tajā skaitā, pārkārtojot budžeta līdzekļus uz programmām „Īpašumu apsaimniekošana” 349 EUR
un „Skolēnu pārvadājumi” 300 EUR, kā arī izdevumu palielinājums 10 EUR uzturēšanas
izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem;
-programmai „Skolēnu pārvadājumi” izdevumu palielinājums par 300 EUR transporta izdevumu
kompensācijai skolēniem, pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas „Īslīces pagasta
pārvaldes administrācija”.
Mežotnes pagasta pārvaldei budžeta programmā “Īpašumu apsaimniekošana” veikta
izdevumu pārstrukturēšana 1 531 EUR no uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem Mežotnes
internātvidusskolas ēkas apsardzes signalizācijas sistēmas ierīkošanai.
Vecsaules pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 37 459 EUR:
-programmai „Vecsaules pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu palielinājums par 27 427
EUR tiesas sprieduma izpildei (pamats: 14.07.2016. domes lēmums “Par Zemgales apgabaltiesas
Civillietu tiesas kolēģijas 2016.gada 29.marta sprieduma izpildi”);
-programmai “Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par 3 049 EUR
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Vecsaules pagasta Jaunsaules ciemā - būvprojekta
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izstrādei un autoruzraudzībai (pamats: 29.09.2016. domes lēmums “Par papildu finansējuma
piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei “Vecsaules pagasta pārvalde””);
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 6 983 EUR, tajā skaitā
4 646 EUR ielu un objektu nosaukumu norādēm (pamats: 25.08.2016. domes lēmums “Par
papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas pašvaldības iestādei “Vecsaules pagasta pārvalde” ielu
un objektu nosaukumu norādēm”), 2 237 EUR skolēnu nodarbinātības nodrošināšanai (valsts
budžeta finansējums 1 332 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 905 EUR (pamats: 28.07.2016.
domes lēmums „Par dalību NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi
vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādēs””) un 100 EUR kapitālajiem izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu
ieņēmumiem.
Iestādei „PII „Pasaulīte”” izdevumu palielinājums 40 863 EUR, tajā skaitā 34 284 EUR
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai septembra-decembra
mēnešiem no mērķdotācijas; 6 579 EUR pirmsskolas pedagogu atlīdzībai no pašvaldības
finansējuma.
Iestādei „PII „Zīlīte”” izdevumu palielinājums 63 245 EUR, tajā skaitā 47 320 EUR
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai septembra-decembra
mēnešiem no mērķdotācijas; 15 925 EUR pirmsskolas pedagogu atlīdzībai no pašvaldības
finansējuma.
Iestādei „Bauskas valsts ģimnāzija” izdevumu palielinājums 187 591 EUR, tajā skaitā
179935 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un 2 913 EUR
interešu izglītības pedagogu atlīdzībai septembra - decembra mēnesim no mērķdotācijas; 1 680
EUR sociālo un interešu izglītības pedagogu un koncertmeistaru atlīdzībai no pašvaldības
finansējuma un 3 063 EUR reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālāk izglītības centra
darbības nodrošināšanai no valsts budžeta finansējuma.
Iestādei „Bauskas 2.vidusskola” izdevumu palielinājums 257 518 EUR, tajā skaitā 253
685 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un 2 689 EUR
interešu izglītības pedagogu atlīdzībai septembra - decembra mēnesim no mērķdotācijas; 1 144
EUR sociālo un interešu izglītības pedagogu un koncertmeistaru atlīdzībai no pašvaldības
finansējuma.
Iestādei „Bauskas sākumskola” izdevumu palielinājums 157 542 EUR, tajā skaitā 153
036 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un 3 362 EUR
interešu izglītības pedagogu atlīdzībai septembra - decembra mēnesim no mērķdotācijas; 1 144
EUR sociālo un interešu izglītības pedagogu un koncertmeistaru atlīdzībai no pašvaldības
finansējuma; kā arī veikta izdevumu pārstrukturēšana no uzturēšanas uz kapitālajiem
izdevumiem dokumentu kameru iegādei.
Iestādei „Bauskas pilsētas pamatskola” izdevumu palielinājums 132 197 EUR, tajā
skaitā 126 727 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un 3 250
EUR interešu izglītības pedagogu atlīdzībai septembra - decembra mēnesim no mērķdotācijas; 1
088 EUR sociālo un interešu izglītības pedagogu un koncertmeistaru atlīdzībai no pašvaldības
finansējuma; 651 EUR asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti no
mērķdotācijas; 481 EUR kapitālajiem izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu
ieņēmumiem.
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Iestādei „Mežgaļu pamatskola” izdevumu palielinājums 50 180 EUR, tajā skaitā 43
158 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 1 569 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un 1 700 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā
nodarbināto pedagogu atlīdzībai septembra - decembra mēnesim no mērķdotācijas; 3 753 EUR
pirmsskolas, sociālo un interešu izglītības pedagogu un koncertmeistaru atlīdzībai no pašvaldības
finansējuma.
Iestādei „Griķu pamatskola” izdevumu palielinājums 73 139 EUR, tajā skaitā 54 450
EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 1 121 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un 14 980 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā
nodarbināto pedagogu atlīdzībai septembra - decembra mēnesim no mērķdotācijas; 2 588 EUR
pirmsskolas, sociālo un interešu izglītības pedagogu un koncertmeistaru atlīdzībai no pašvaldības
finansējuma.
Iestādei „Codes pamatskola” izdevumu palielinājums 78 522 EUR, tajā skaitā 64 080
EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 2 241 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un 5 100 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā
nodarbināto pedagogu atlīdzībai septembra - decembra mēnesim no mērķdotācijas; 7 101 EUR
pirmsskolas un sociālo pedagogu un papildu saimnieciskā personāla amata vietas atlīdzībai no
pašvaldības finansējuma.
Iestādei „Uzvaras vidusskola” izdevumu palielinājums 99 820 EUR, tajā skaitā 76 948
EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 2 241 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un 9 300 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā
nodarbināto pedagogu atlīdzībai septembra-decembra mēnešiem no mērķdotācijas; 596 EUR
sociālo un interešu izglītības pedagogu un koncertmeistaru atlīdzībai no pašvaldības finansējuma
un 10 735 EUR struktūrvienības “Lācītis” ēkas fasādes remontam (pamats: 28.07.2016. domes
lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei “Uzvaras
vidusskola” struktūrvienības “Lācītis” ēkas fasādes remontam”).
Iestādei „Īslīces vidusskola” izdevumu palielinājums 133 307 EUR, tajā skaitā 107 445
EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 1 905 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un 21 380 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā
nodarbināto pedagogu atlīdzībai septembra-decembra mēnešiem no mērķdotācijas; 2 577 EUR
pirmsskolas, sociālo un interešu izglītības pedagogu un koncertmeistaru atlīdzībai no pašvaldības
finansējuma.
Iestādei „Mežotnes pamatskola” izdevumu palielinājums 45 259 EUR, tajā skaitā 37
914 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 896 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un 3 948 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā
nodarbināto pedagogu atlīdzībai septembra - decembra mēnesim no mērķdotācijas; 2 501 EUR
pirmsskolas, sociālo un interešu izglītības pedagogu un koncertmeistaru atlīdzībai no pašvaldības
finansējuma.
Iestādei „Vecsaules pamatskola” izdevumu palielinājums 91 769 EUR, tajā skaitā 54
420 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 2 241 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un 7 364 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā
nodarbināto pedagogu atlīdzībai septembra - decembra mēnesim no mērķdotācijas; 3 275 EUR
pirmsskolas un sociālo pedagogu atlīdzībai un 24 469 EUR valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāda nomaksai no pašvaldības finansējuma
(pamats: 29.09.2016. domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības
iestādei “Vecsaules pamatskola”).
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Iestādei „Ozolaines pamatskola” izdevumu palielinājums 52 156 EUR, tajā skaitā 38
895 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 1 345 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un 4 532 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā
nodarbināto pedagogu atlīdzībai septembra - decembra mēnesim no mērķdotācijas; 2 185 EUR
pirmsskolas un sociālo pedagogu atlīdzībai un 5 199 EUR valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāda nomaksai no pašvaldības finansējuma
(pamats: 29.09.2016. domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības
iestādei “Ozolaines pamatskola”); kā arī veikta izdevumu 280 EUR pārstrukturēšana no
uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem pirmsskolas grupiņas mēbeļu iegādei.
Iestādei „Pamūšas speciālā internātpamatskola” izdevumu palielinājums par 285 120
EUR, tajā skaitā pedagogu atlīdzībai 177 036 EUR un saimnieciskajiem izdevumiem (t.sk.
saimnieciskā personāla atlīdzībai) 106 344 EUR no mērķdotācijas un 1 740 EUR no papildu
maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Iestādei “Bauskas Mūzikas skola” izdevumu palielinājums par 1 833 EUR, tajā skaitā
1 194 EUR pedagogu atlīdzībai no pašvaldības finansējuma un 639 EUR projekta “100 dziesmas
Latvijai” īstenošanai, tajā skaitā no Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma 550 EUR un papildu
maksas pakalpojumu ieņēmumiem 89 EUR.
Iestādei “Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu palielinājums par 23 688 EUR
interešu izglītības pedagogu atlīdzībai septembra - decembra mēnesim no mērķdotācijas.
Iestādei “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” veikta izdevumu 690
EUR pārstrukturēšana no uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem datortehnikas komplekta
iegādei.
Iestādei Bauskas Kultūras centrs” izdevumu palielinājums par 15 664 EUR telpu
remontiem (pamats: 29.09.2016. domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas
Kultūras centram”).
Iestādei „Bauskas Pils muzejs” izdevumu palielinājums par 7 000 EUR Bauskas
pilsdrupu Ziemeļu sienas sektora mūra konservācijai no Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas finansējuma.
Iestādei „Bauskas muzejs” izdevumu palielinājums 5 391 EUR, tajā skaitā 4 834 jumta
un fasādes rekonstrukcijas būvprojekta izstrādei Bauskas muzeja ēkai Kalna ielā 6 (pamats:
28.07.2016. domes lēmums “Par finansējumu Bauskas muzejam būvprojekta izstrādei”) un 557
EUR uzturēšanas izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Iestādei “Sporta centrs “Mēmele”” izdevumu palielinājums par 3 644 EUR
uzturēšanas izdevumiem (sporta inventāra iegādei) no papildu maksas pakalpojumu
ieņēmumiem.
Iestādei “Vispārēja tipa pansionāts “Derpele”” veikta izdevumu pārstrukturēšana 87
EUR no uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem.
Finansēšanas palielinājums 149 955 EUR, tajā skaitā:
-naudas līdzekļu atlikuma perioda beigās (-) palielinājums par 61 528 EUR;
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-aizņēmumu saņemšanas (+) palielinājums par 211 483 EUR, tajā skaitā 43 935 EUR Bauskas
novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola” infrastruktūras objekta - daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra
būvniecībai; 48 512 EUR transportlīdzekļu iegādei; 144 000 izglītības iestāžu materiāli tehniskās
bāzes uzlabošanai un aizņēmuma remontdarbu veikšanai pašvaldības izglītības iestādēs
samazinājums par 24 964 EUR.
Veikto grozījumu rezultātā:
pamatbudžeta ieņēmumi 25 621 270 EUR;
finansēšana 3 188 460 EUR;
pamatbudžeta izdevumi 28 809 730 EUR.
Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu palielinājums par 1 120 EUR,
tajā skaitā:
Iestādei „Dāviņu pagasta pārvalde” izdevumu palielinājums par 500 EUR Bauskas
novada svētku organizēšanai, ziedojums saņemts no Z/S “Eriņi”.
Iestādei “Bauskas Valsts ģimnāzija” izdevumu palielinājums par 400 EUR mācību
uzņēmumu dalībai sadraudzības pasākumā Pirnā Vācijā, ziedojums saņemts no A/S
“BALTICOVO”.
Pirmsskolas izglītības iestādei “Pasaulīte” izdevumu palielinājums par 50 EUR mācību
materiālu iegādei, ziedojums saņemts no fiziskas personas.
Iestādei „Bauskas pils muzejs” izdevumu palielinājums par 170 EUR bibliotēkas
krājumu papildināšanai, ziedojums saņemts no fiziskām personām.
Veikto grozījumu rezultātā:
ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 10 305 EUR;
finansēšana 5 904 EUR;
ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 16 209 EUR.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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1.pielikums pie Paskaidrojuma raksta
par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetu
(30.06.2016., 29.09.2016. 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)
Valsts budžeta finansējums ESF projektam „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi
pašvaldībās”

2016.gada
pamatbudžets,
EUR

9 211 027
3 421 024
145 234

413 504

1 033 592
399 332
634 260

14 322
631 178
5 700
1 156
57 660

286 426
196 812

30 092

121 605

94 433
21 350
2 367 932

41 365
Valsts budžeta finansējums reģionālā metodiskā centra un pedagogu
tālākizglītības centra darbībai
Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Renesanses mūzikas un mākslas
festivālam Eiropas
Transferti
un citiem
Savienības
projektiem
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 Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Bauskas pilsdrupu
Ziemeļu sienas sektora mūra konservācijai
Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam „Bauskas Mūzikas skolas
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”

4 486
7 000
14 165
229 184
6 882
6 000
43 500
7 000
3 000

Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam "100 dziesmas Latvijai"
Valsts budžeta finansējums vardarbībā cietušo pieaugušo personu rehabilitācijai

550
1 490

Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums projektam “Sporta inventāra
iegāde mācību priekšmeta “Sports” standarta īstenošanai Bauskas novada
izglītības iestādēs”
Valsts budžeta kompensācija par apmācībām un supervīzijām ESF projekta
“Profesionāla sociāla darba attīstība pašvaldībās” ietvaros

3 451
934

2.pielikums pie Paskaidrojuma raksta
par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetu
(ar 30.06.2016., 29.09.2016. 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

-

38 814

601 895

38 832

563 063

38 832

524 231

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

95

Valsts kase
Valsts kase

96

Valsts kase

94

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
Remontdarbu veikšana Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēs
Gājēju tilta pār Mūsu būvniecībai
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta iegādei

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

-

88 812

-

6 084

82 728

6 128

76 600

6 128

70 472

-

167 883

-

167 883

-

11 553

156 330

11 580

144 750

11 580

133 170

-

266 704

-

266 704

-

13 504

253 200

13 504

239 696

13 504

226 192

-

610 898

-

610 898

-

20 488

590 410

20 536

569 874

20 536

549 338

10 202
1 650 557

38 310
16 365 344

10 216
1 598 827

28 094
14 766 517

10 216
1 416 108

17 878
13 350 409

48 512
2 624 626

1 671 378

48 512
17 022 661

993 240

-

-

Aizņēmumu
saistības
01.01.2020.

242 720

993 240

-

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2019.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

-

16 069 413

-

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2016.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

-

Investīciju plāns 2016.gadam

4.pielikums pie Paskaidrojuma raksta
par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetu (ar
17.03.2016., 30.06.2016., 29.09.2016. grozījumiem)

euro

N.p.k.
1.

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.
1.21.1
1.22.

Projekta nosaukums
VP1: Mobilitāte un satiksmes drošība
RV1.2.: Ceļu infrastruktūras attīstība
Ielu un autoceļu rekonstrukcija

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

Miera ielas posma no Pilskalna ielas līdz Mūsas upei seguma rekonstrukcija
(ar grozījumiem 30.06.2016.)
Mūsas ielas Bauskā rekonstrukcija- pārbūve (asfaltēšana) (ar grozījumiem
30.06.2016.)
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 grozījumiem
30.06.2016.)
Drošība
Gājēju tilta Bauska - Bērzkalni pār Mūsas upi izbūve (ar grozījumiem
30.06.2016., 29.09.2016.)
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
svītrots ar grozījumiem 29.09.2016.
svītrots ar grozījumiem 29.09.2016.
svītrots ar grozījumiem 29.09.2016.
svītrots ar grozījumiem 29.09.2016.
Autoceļa seguma pārbūve Vecsaules pagasta autoceļa A11 "JaunsauleGrigaļi" posmā, Mežotnes pagasta Doktorāta ielas posmā un Ceraukstes
pagasta Pūriņu ielas posmā (ar grozījumiem 29.09.2016.)
Dreņģerkalna un Torņa ielas Codes pagastā rekonstrukcija

717

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

119 972

BNA

223 844

BNA

1 200
5 000

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.

Ielu apgaismojuma izbūve Stacijas ielā un Pārupes ielas posmā no Īslīces
ielas līdz Rožu ielai, Bauskā un Ošu ielā, Jauncodē, Codes pagastā (ar
grozījumiem 29.09.2016.)
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

8 122

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 grozījumiem 30.06.2016.)
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dāviņu pagastā Lambārtes ciemā tehniskā projekta izstrāde un ūdensvada izbūve (ar grozījumiem
30.06.2016.)
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 grozījumiem 30.06.2016.)
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Vecsaules pagasta Jaunsaules
ciemā - jauna urbuma projektēšana un izbūve (ar grozījumiem 29.09.2016.)
Ūdensvada sešu maģistrālo sadales aku remonts Bērzkalnu un Rītausmu
ciemā, Īslīces pagastā (ar grozījumiem 30.06.2016.)
Siltumapgāde
Siltumtrases posma nomaiņa Mežotnes pagasta Garozas ciemā (ar
grozījumiem 30.06.2016.)
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 grozījumiem 30.06.2016.)
Parku sakārtošana un rekonstrukcija - Saules dārza labiekārtošana Bauskā
(V.Plūdoņa piemiņas vietas labiekārtošana- apzaļumošana)
Vītolu ielas, Bauskā lietusūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana (ar
grozījumiem 29.09.2016.)
Slimnīcas ielas, Bauskā lietusūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana (ar
grozījumiem 30.06.2016.)
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Vecsaules pagasta Likvertenu ciema ielu norāžu izgatavošana (ar
grozījumiem 29.09.2016.)
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 grozījumiem
30.06.2016.)
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 grozījumiem 17.03.2016.)
Remontdarbu veikšana pašvaldības izglītības iestādēs (ar grozījumiem
30.06.2016., 29.09.2016.)
Ozolaines pamatskolas kluba ēkas fasādes remonts, grīdas slīpēšana,
lakošana (ar grozījumiem 29.09.2016.)
Pasažieru autobusa M3 kategorijas 2.klase iegāde
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"
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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 grozījumiem
30.06.2016.)
Sporta inventāra iegāde Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm (ar
grozījumiem 29.09.2016.)
Bauskas novada izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana (ar
grozījumiem 29.09.2016.)
VP4:Pievilcīga kultūras un sporta vide
RV.4.1:Kultūras pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes
nodošināšana
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Bibliotēka
Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana bibliotēkās (ar grozījumiem
30.06.2016.)
Bauskas Centrālās bibliotēkas projekts (demontāža, teritorijas sakārtošana,
projekta aktualizācija) (ar grozījumiem 30.06.2016., 29.09.2016.)
Kultūras namu, tautas namu, saieta namu rekonstrukcija
Bauskas Kultūras centra telpu remonts (ar grozījumiem 30.06.2016.,
29.09.2016.)
Bauskas Kultūras centra Lielās zāles un skatuves apgaismojuma un
tehnoloģisko iekārtu renovācijas tehniskā projekta izstrāde
Grenctāles kultūras nama jumta remonts (ar grozījumiem 30.06.2016.)
Ceraukstes pagasta Tautas nama telpu remonts (ar grozījumiem
30.06.2016.)
Ceraukstes pagasta Tautas nama ēkas energoaudits
Gailīšu pagasta Kultūras centra Kamarde ēkas energoaudits
Mežotnes pagasta DFC "Strēlnieki" ēkas pagraba telpu drenāžas
remontdarbi (ar grozījumiem 30.06.2016.)
Īslīces pagasta kultūras nama telpu remonts (ar grozījumiem 29.09.2016.)
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 (ar grozījumiem 29.09.2016.)

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 grozījumiem 30.06.2016.)
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 grozījumiem 17.03.2016.
Smilšu volejbola laukuma izveide Brunavas pagasta Ērgļos
VP5: Efektīva pārvalde
RV5.1:Pašvaldības un tās iestāžu, uzņēmumu darbības efektivitātes un
kvalitātes paaugstināšana
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Būvprojekta "Pamatu pārbūve adminstratīvajai ēkai Katoļu ielā 3, Bauskā"
izstrāde
Administrācijas ēku atjaunošana - ēkas Katoļu ielā 3, Bauskā pamatu
stiprināšana (ar grozījumiem 30.06.2016.)
Ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošana administrācijas ēkā Uzvaras ielā 1,
Bauskā
Tehniskais aprīkojums (datortehnikas un programmu nodrošinājums, biroja
un sakaru tehnika) (ar grozījumiem 30.06.2016.)
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 grozījumiem 30.06.2016., 29.09.2016.)
Dāviņu pagasta pārvaldes ēkas telpu remonts (ar grozījumiem 30.06.2016.)
Gailīšu pagasta pārvaldes komunālā dienesta ēkas Kamardes ielā 5 jumta
renovācija (ar grozījumiem 30.06.2016.)
Vecsaules pagasta daudzfunkcionālā centra "Lilijas" fasādes un telpu
remonts (ar grozījumiem 30.06.2016.)
Vecsaules pagasta pārvaldes ēkas renovācijas tehniskā projekta izstrāde
Īslīces pagasta ēkas "Bērzu pirts" vienkāršotā renovācija (ar grozījumiem
30.06.2016.)
Jauno vieglo pasažieru automašīnu iegāde (ar grozījumiem 29.09.2016.)
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.)
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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 29.septembrī

prot.Nr.22, 19.p.

Par nedzīvojamo telpu „Ērgļi”, Brunavas pagastā nomu
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Brunavas pagasta pārvalde ” saņemts ģimenes
ārstes Ārijas Zirnes iesniegums, kurā izteikts lūgums pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu.
Ģimenes ārste Ārija Zirne no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta
pārvalde” nomāja nedzīvojamās telpas ēkā „Ērgļi”, Ērgļi, Brunavas pag. ģimenes ārsta prakses
nodrošināšanai. Nomas līguma termiņš beidzies 2015.gada 31.decembrī.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 7., 9. un 87.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1.

Iznomāt ģimenes ārstei Ārijai Zirnei trīs nedzīvojamās telpas 46,1 m2 platībā ēkā „Ērgļi”,
Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov. uz laiku līdz 2017.gada 30.septembrim.

2.

Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” vadītājai Baibai
Marčenkovai noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumos atbilstoši šā lēmuma 1.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 29.septembrī

prot.Nr.22, 20.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa
„Sarmas”-15, Vecsaules pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Sarmas”-15, Vecsaules
pagastā.
Izskatot Vecsaules pagasta iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošos dokumentus Bauskas
novada dome konstatēja, ka saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Vecsaules
pagasta zemesgrāmatu nodalījumu Nr100000084043 15 Bauskas novada pašvaldībai pieder
dzīvoklis Nr.15 ar platību 62,7 m² dzīvojamā mājā „Sarmas”, Vecsaules pagastā. Dzīvoklis ilgstoši
nav apdzīvots, tajā nav ierīkota apkures sistēma un tā remontam nepieciešami ievērojami finanšu
līdzekļi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta pirmo un piekto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.15,
„Sarmas”, Vecsaules pag., kadastra Nr. 4092 900 0038, ar kopējo platību 62,7 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 002 0418, 627/8841
domājamās daļas.
2. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.

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 29.septembrī

prot.Nr.22, 21.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.36,
Uzvaras ielā 15, Gailīšu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Gailīšu pagasta pārvaldes iesniegums ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.36, Uzvaras ielā 15, Gailīšu pagastā,
Bauskas novadā.
Izskatot Gailīšu pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja, ka Bauskas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.36,
Uzvaras ielā 15, Gailīšu pagastā ar platību 104,4 m². Dzīvoklis nav dzīvošanai derīgā stāvoklī un
tā sakārtošanai ir nepieciešami ievērojami pašvaldības līdzekļi.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu publiskas
personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita
institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta otro daļu un 5.panta pirmo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.36, Uzvaras ielā 15, Gailīšu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 104,4 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4060 007 0248, ar platību 5065 m², 1075/26495
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.36, Uzvaras ielā
15, Gailīšu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 104,4 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala,
kadastra apzīmējums 4060 007 0248, platība 5065 m², 1075/26495 domājamās daļas.
3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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 29.septembrī

prot.Nr.22, 22.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.35,
Uzvaras ielā 15, Gailīšu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Gailīšu pagasta pārvaldes iesniegums ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.35, Uzvaras ielā 15, Gailīšu pagastā,
Bauskas novadā.
Izskatot Gailīšu pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja, ka Bauskas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.35,
Uzvaras ielā 15, Gailīšu pagastā ar platību 58,1 m². Dzīvoklis nav dzīvošanai derīgā stāvoklī un tā
sakārtošanai ir nepieciešami ievērojami pašvaldības līdzekļi.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu publiskas
personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita
institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta otro daļu un 5.panta pirmo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.35, Uzvaras ielā 15, Gailīšu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 58,1 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4060 007 0248, ar platību 5065 m², 581/26495
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.35, Uzvaras ielā
15, Gailīšu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 58,1 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala,
kadastra apzīmējums 4060 007 0248, ar platību 5065 m², 581/26495 domājamās daļas.
3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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 29.septembrī

prot.Nr.22, 23.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.30,
Uzvaras ielā 10, Gailīšu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Gailīšu pagasta pārvaldes iesniegums ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošu neprivatizētu dzīvokli Nr.30, Uzvaras ielā 10, Gailīšu pagastā,
Bauskas novadā.
Izskatot Gailīšu pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja, ka Bauskas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.30,
Uzvaras ielā 10, Gailīšu pagastā ar platību 51,6 m². Dzīvoklis nav dzīvošanai derīgā stāvoklī un tā
sakārtošanai ir nepieciešami ievērojami pašvaldības līdzekļi.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu publiskas
personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita
institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta otro daļu un 5.panta pirmo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.30, Uzvaras ielā 10, Gailīšu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 51,6 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4060 007 0086, ar platību 10967 m², 516/29114
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.30, Uzvaras ielā
10, Gailīšu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 51,6 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala,
kadastra apzīmējums 4060 007 0086, ar platību 10967 m², 516/29114 domājamās daļas.
3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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 29.septembrī

prot.Nr.22, 24.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.12,
Mežāžu ielā 8, Gailīšu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Gailīšu pagasta pārvaldes iesniegums ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.12, Mežāžu ielā 8, Gailīšu pagastā,
Bauskas novadā.
Izskatot Gailīšu pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja, ka Bauskas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.12,
Mežāžu ielā 8, Gailīšu pagastā ar platību 64,1 m². Dzīvoklis nav dzīvošanai derīgā stāvoklī un tā
sakārtošanai ir nepieciešami ievērojami pašvaldības līdzekļi.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu publiskas
personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita
institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta otro daļu un 5.panta pirmo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.12, Mežāžu ielā 8, Gailīšu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 64,1 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4060 007 0247, ar platību 3879 m², 641/26501
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.12, Mežāžu ielā
8, Gailīšu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 64,1 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala,
kadastra apzīmējums 4060 007 0247, ar platību 3879 m², 641/26501 domājamās daļas.
3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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 29.septembrī

prot.Nr.22, 25.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 Raiņa
ielā 7, Dāviņu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Dāviņu pagasta pārvaldes iesniegums ar ierosinājumu
atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.3 Raiņa ielā 7, Dāviņu pagastā, Bauskas
novadā.
Izskatot Dāviņu pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja, ka Bauskas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr. 3,
Raiņa ielā 7, Dāviņu pagastā ar platību 47,5 m². Dzīvoklis ir izīrēts K.S. un viņa izteikusi vēlmi šo
dzīvokli iegūt īpašumā. Ar K.S. ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums un viņai nav īres un
komunālo maksājumu parādu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes
loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu un 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.3, Raiņa ielā 7, Dāviņu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 47,5 m², dzīvojamās mājas
un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0187, ar platību 2927 m², 4750/35950 domājamās
daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
dzīvokli Nr.3, Raiņa ielā 7, Dāviņu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 47,5 m², dzīvojamās mājas
un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0187, ar platību 2927 m², 4750/35950
domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
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
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prot.Nr.22, 26.p.

Par Bauskas novada pašvaldības īpašuma „Saulāji”, Brunavas pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Brunavas pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu
izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma „Saulāji”, Brunavas pagastā atsavināšanu.
Izskatot Brunavas pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka
nekustamais īpašums „Saulāji”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 007 0062, sastāv
no zemes vienības 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 007 0062, dzīvojamās mājas ar
būves kadastra apzīmējumu 4046 007 0062 001 un pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar
Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Brunavas pagasta nodalījumu Nr.100000441078.
Brunavas pagasta pārvalde savā iesniegumā norāda, ka nekustamais īpašums „Saulāji”,
Brunavas pag., Bauskas nov. nav nepieciešams pašvaldībai savu funkciju realizēšanai.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt persona, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai
publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta
pirmo un piekto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Saulāji”, Brunavas pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4046 007 0062, kas sastāv
no zemes vienības 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 007 0062 un dzīvojamās
mājas ar būves kadastra apzīmējumu 4046 007 0062 001.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
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.22, 27.p.

Par dzīvojamās telpas „Celtnieki”-x, Īslīces pagastā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 9.septembrī saņemts B.A., deklarētā dzīvesvieta:
Rūpniecības iela x, Bauska, Bauskas nov., iesniegums, kurā viņa lūdz izīrēt brīvo dzīvojamo
platību „Celtnieki”-x, Bērzkalni, Īslīces pag., Bauskas nov.
Iesniegumam pievienoti dokumenti:
palīdzības reģistrā reģistrētās B.A. personas lieta, no kuras redzams, ka ar Dzīvojamo māju
privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2014.gada 14.oktobra lēmumu „Par B.A. reģistrēšanu
palīdzības saņemšanas reģistrā” minētā persona reģistrēta palīdzības saņemšanas reģistrā
„Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās telpas izīrēšana” pirmās kārtas grupā;
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās
nodaļas būvniecības speciālistu 08.08.2016. dzīvojamās telpas „Celtnieki”-x, Bērzkalni, Īslīces
pag. apskates akts par minētā dzīvokļa atzīšanu par dzīvošanai derīgu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta septīto daļu,
ka pašvaldības domei ir tiesības pirmām kārtām ar dzīvokli nodrošināt personas, kuras dzīvo
denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un lietojušas dzīvokli līdz īpašuma
tiesību atjaunošanai; likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu var noslēgt uz noteiktu laiku un Bauskas novada domes 27.05.2010. saistošo
noteikumu Nr.13 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”3.punktu, ka pašvaldība sniedz
palīdzību pirmām kārtām personām, kuras minētas likuma 14.pantā un saistošo noteikumu
10.punktu, kas noteic to, ka reģistrācijas grupu ietvaros pārvalde dzīvojamo telpu piedāvā īrēt
reģistrācijas secībā un ievērojot Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 13.09.2016.
sēdes lēmumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa „Celtnieki”-x, Bērzkalni, Īslīces pag., Bauskas nov. nav
privatizējama, pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām
personām.
2. Izīrēt B.A., personas kods xxxx, ģimenē 3 personas, dzīvojamo telpu „Celtnieki”-x,
Bērzkalni, Īslīces pag., Bauskas nov., kopējā platība – 45,9 m2.
3. Dzīvojamās telpas „Celtnieki”-x, Bērzkalni, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līgumu noslēgt
uz laiku līdz 2017.gada 31.martam ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces ūdens” viena mēneša
laikā ar B.A. noslēgt dzīvojamās telpas „Celtnieki”-x, Bērzkalni, Īslīces pag., Bauskas
nov. īres līgumu.
5. Izslēgt B.A. no palīdzības saņemšanas reģistra.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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.22, 28.p.

Par dienesta dzīvojamās telpas „Salnas”-x, Vecsaules pagastā
īres līguma pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 16.augustā saņemts A.V. iesniegums ar lūgumu
atjaunot dienesta dzīvokļa „Salnas”-x, Vecsaule, Vecsaules pag. īres līguma termiņu, jo turpina
darba tiesiskās attiecības ar Ozolaines pamatskolu.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības iestādes „Ozolaines pamatskola”
24.08.2016. izziņa Nr. 1-20/8 „Par A.V.”.
Izskatot A.V. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
A.V. īrē dienesta dzīvokli „Salnas”-x, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. Dzīvojamās telpas
īres līguma termiņš beidzies 2016.gada 31.augustā.
A.V. turpina darba tiesiskās attiecības ar Bauskas novada pašvaldības iestādi „Ozolaines
pamatskolu”.
Īrniecei A.V. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 26.panta piekto daļu, kas nosaka, ja darba
attiecības vai mācības turpinās, valsts vai pašvaldības dienesta dzīvokļa īrniekam pēc dienesta
dzīvokļa īres līguma termiņa izbeigšanās ir pirmtiesības uz dienesta dzīvokļa īres līguma
pagarināšanu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Pagarināt dienesta dzīvojamās telpas „Salnas”-x, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov.
īres līguma termiņu ar A.V., personas kods xxxx, uz darba attiecību laiku līdz 2017.gada 31.
augustam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītājai
L.Vasiļauskai viena mēneša laikā veikt grozījumus 01.02.2016. noslēgtajā dienesta dzīvojamās
telpas „Salnas”-16, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līgumā.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
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Par sociālā dzīvokļa Bērzu iela x, Mežotnes pagastā
īres līguma atjaunošanu
2013.gada 1.oktobrī ar A.Š. tika noslēgts sociālā dzīvokļa Bērzu iela x, Mežotne, Mežotnes
pag., Bauskas nov. īres līgums. 2016.gada 2.septembrī saņemts A.Š. iesniegums ar lūgumu
pagarināt sociālā dzīvokļa Bērzu iela x, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņu.
Izskatot A.Š. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
A.Š. ģimene īrē sociālo dzīvokli Bērzu iela x, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov., kura
īres līguma beigu termiņš bija 2016. gada 30. jūnijs;
A.Š. ģimenei piešķirts trūcīgās statuss līdz 2016. gada 30.novembrim;
sociālā dzīvokļa īrniecei A.Š. nav īres maksas un maksas, kas saistīta ar dzīvojamās telpas
lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, kas nosaka, sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes
locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa Bērzu iela x, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņu ar A.Š., personas kods xxxx, līdz 2017.gada 28.februārim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” vadītājam
N.Vāveram sociālā dzīvokļa Bērzu iela x, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres
līguma atjaunošanu ar A.Š. noformēt ar rakstisku papildus vienošanos pie spēkā esošā īres
līguma.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par dzīvojamās telpas „Kūdra 2”-X, Vecsaules pagastā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 20.septembrī saņemts A.T., deklarētā dzīvesvieta:
Biržu iela X, Bauska, Bauskas nov. iesniegums, kurā viņa lūdz izīrēt brīvo dzīvojamo platību
„Kūdra 2”-X, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov.
Iesniegumam pievienoti dokumenti:
palīdzības reģistrā reģistrētās A.T. personas lieta, no kuras redzams, ka ar Dzīvojamo māju
privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2016.gada 9.februāra lēmumu „Par A.T. reģistrēšanu
palīdzības saņemšanas reģistrā” minētā persona reģistrēta palīdzības saņemšanas reģistrā
„Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās telpas izīrēšana” pirmās kārtas grupā;
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītājas L.Vasiļauskas
08.02.2016. vēstule Nr. 1-07/13 par dzīvojamās telpas „Kūdra 2”-X, Kūdra, Vecsaules pag.
atzīšanu par dzīvošanai derīgu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās
daļas 3.punktu, ka pirmām kārtām ar dzīvokli nodrošināmi bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez
vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, — pēc tam, kad
bērns sasniedzis pilngadību un beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe; 19.pantu, ka nosaka, ka,
izīrējot dzīvojamo telpu, pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija nosaka, uz kādu termiņu
slēdzams īres līgums; likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas
īres līgumu var noslēgt uz noteiktu laiku un Bauskas novada domes 27.05.2010. saistošajiem
noteikumiem Nr.13 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” ka pašvaldība sniedz palīdzību
pirmām kārtām personām, kuras minētas likuma 14.pantā un saistošo noteikumu 3.punktā;
10.punktu, ka reģistrācijas grupu ietvaros pagasta/pilsētas pārvalde dzīvojamo telpu piedāvā īrēt
reģistrācijas secībā un ievērojot Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 24.09.2016.
sēdes lēmumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa „Kūdra 2”-X, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. nav
privatizējama, pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām
personām.
2. Izīrēt A.T., personas kods XXXX, dzīvojamo telpu „Kūdra 2”-X, Kūdra, Vecsaules pag.,
Bauskas nov., kopējā platība – 57,4 m2.
3. Dzīvojamās telpas „Kūdra 2”-X, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līgumu noslēgt
uz laiku līdz 2017.gada 31.martam ar tiesībām prasīt līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” vadītājai
L.Vasiļauskai viena mēneša laikā ar A.T. noslēgt dzīvojamās telpas „Kūdra 2”-X, Kūdra,
Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līgumu.
5. Izslēgt A.T. no palīdzības saņemšanas reģistra.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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 29.septembrī

prot.Nr.22, 31.p.

Par sociālā dzīvokļa Strautnieku iela X, Bauskā
īres līguma atjaunošanu
2011.gada 7.martā ar J.A. tika noslēgts sociālā dzīvokļa Strautnieku iela X, Bauskā,
Bauskas nov. īres līgums. 2016. gada 24.martā sociālā dzīvokļa īres līgums tika atjaunots līdz
2016.gada 31.augustam. 2016.gada 16.augustā saņemts J.A. iesniegums, ar lūgumu pagarināt
sociālā dzīvokļa Strautnieku iela X, Bauska, Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Izskatot J.A. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus Bauskas novada dome konstatēja:
J.A. īrē sociālo dzīvokli Strautnieku ielā X, Bauskā, Bauskas nov. un sociālā dzīvokļa īres
līguma beigu termiņš bija 2016. gada 31.augusts;
J.A. piešķirts trūcīgās personas statuss līdz 2016. gada 30.oktobrim;
īrniekam J.A. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, kas nosaka, sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes
locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa Strautnieku iela X, Bauska, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar
J.A., personas kods XXXX, līdz 2017.gada 28.februārim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā atjaunot sociālā dzīvokļa Strautnieku iela X, Bauska, Bauskas nov. īres līgumu
ar JJ.A..
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par dzīvojamās telpas Mēmeles ielā X, Bauskā īres līguma pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 5.septembrī saņemts A.L., deklarētā dzīvesvieta:
Mēmeles ielā X, Bauskā, Bauskas nov., iesniegums, kurā viņš lūdz pagarināt dzīvojamās telpas
Mēmeles ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu, kura termiņš beigsies 2016.gada 31.oktobrī.
Iesniegumam A.L. pievienojis Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA
„VIDES SERVISS” 03.09.2013. izziņu Nr.01-15/37 „Par īres dzīvokļa Mēmeles ielā X, Bauskā
maksājumiem”.
Izskatot A.L. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
A.L. ar ģimenei īrē dzīvokli Mēmeles ielā X, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas
Mēmeles ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2016.gada 31.oktobrim.
Dzīvojamās telpas Mēmeles ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.apakšpunktā
ietvertas īrnieka tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu 30 (trīsdesmit) dienas pirms
īres līguma termiņa izbeigšanās.
Īrniekam A.L. nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums
ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt līguma pagarināšanu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas Mēmeles ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar
A.L., personas kods XXXX, līdz 2019.gada 31. oktobrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus ar A.L. 08.11.2010. noslēgtajā dzīvojamās telpas Mēmeles
ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par dzīvojamās telpas Rīgas iela X, Bauskā īres līguma grozīšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 9.augustā saņemts A.K., deklarētās dzīvesvietas
adrese: Rīgas iela X, Bauska, Bauskas nov. iesniegums, kurā lūgts dzīvojamās telpas Rīgas iela X,
Bauska, Bauskas nov. īres līgumu noslēgt ar viņu, jo māsa I.K., kura bija minētās dzīvojamās
telpas īrniece, pārcēlusies uz citu dzīvesvietu.
Izskatot A.K. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
dzīvojamās telpas Rīgas iela X, Bauska, Bauskas nov. īrniece I.K. 2016.gada 8.jūlijā savu
dzīvesvietu deklarējusi „X”, Meņģeles pag., Ogres nov.;
A.K. iemitinājies un dzīvesvietu Rīgas iela X, Bauska, Bauskas nov. deklarējis 1992.gada
13.augustā. A.K. atrodas brīvības atņemšanas soda izciešanas vietā;
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS” 13.07.2016.
noslēgusi vienošanos „Par komunālo pakalpojumu parāda nomaksu” ar I.K..
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, ka īrnieka nāves vai
rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam
piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas iela X, Bauska, Bauskas nov. īres līgumu ar A.K., personas
kods XXXX, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena mēneša
laikā noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu ar A.K.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par dienesta dzīvojamās telpas Pilskalna ielā X, Bauskā īres
līguma pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 17.augustā saņemts K.K. iesniegums ar lūgumu
atjaunot dienesta dzīvokļa Pilskalna ielā X, Bauskā īres līguma termiņu.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pilsētas pamatskola”
02.09.2016. izziņa Nr. 1-15.3/84 „Par K.K. darba attiecībām”.
Izskatot K.K. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
K.K. īrē dienesta dzīvokli Pilskalna ielā X, Bauskā. Dzīvojamās telpas Pilskalna ielā X,
Bauskā īres līguma termiņš beidzies 2016.gada 31.augustā.
Dzīvojamās telpas Pilskalna ielā X, Bauskā īres līguma 3.2.apakšpunktā ietvertas īrnieka
tiesības pēc īres līguma termiņa izbeigšanās prasīt (rakstiski) līguma atjaunošanu.
K.K. turpina darba attiecības ar Bauskas pilsētas pamatskolu.
Īrniecei K.K. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 26.panta piekto daļu, kas nosaka, ja darba
attiecības vai mācības turpinās, valsts vai pašvaldības dienesta dzīvokļa īrniekam pēc dienesta
dzīvokļa īres līguma termiņa izbeigšanās ir pirmtiesības uz dienesta dzīvokļa īres līguma
pagarināšanu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Pagarināt dienesta dzīvojamās telpas Pilskalna ielā X, Bauskā īres līguma termiņu ar K.K.,
personas kods XXXX, uz darba attiecību laiku līdz 2017.gada 31.augustam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus 08.09.2014. noslēgtajā dienesta dzīvojamās telpas Pilskalna
ielā X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
Domes priekšsēdētājs
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Par dzīvojamās telpas Dārza iela X, Bauskā īres līguma grozīšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 30.augustā saņemts U.G., deklarētās dzīvesvietas
adrese: Dārza iela X, Bauska, Bauskas nov., iesniegums, kurā lūgts dzīvojamās telpas Dārza iela
X, Bauska, Bauskas nov. īres līgumu noslēgt ar viņu, jo māte G.G. mirusi.
Izskatot U.G. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
dzīvojamās telpas Dārza iela X Bauska, Bauskas nov. īrniece G.G. 2016.gada 20.aprīlī mirusi;
U.G. iemitinājies un dzīvesvietu Dārza iela X Bauska, Bauskas nov. deklarējis 1997.gada
23.jūlijā;
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS” 10.08.2016.
izziņa Nr. 1-15/64 „Par īres dzīvokļa Dārza iela X Bauska, Bauskas nov. maksājumiem” apliecina,
ka minētajai personai nav īres maksas parāda. Maksas, kas saistīta ar dzīvokļa lietošanu, parāds
par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem ir 94.64 EUR un siltumenerģijas piegādes
pakalpojumiem 109,13 EUR. Par minēto parādu samaksu ir noslēgtas vienošanās:
30.08.2016. līgums Nr. 2439 ar Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību „Bauskas ūdens”;
24.08.2016. ar Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību „Bauskas siltums” „Vienošanās par
parāda atmaksu”.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, ka īrnieka nāves vai
rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam
piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Dārza iela X Bauska, Bauskas nov. īres līgumu ar U.G., personas
kods XXXX, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša noslēgt dzīvojamās telpas Dārza iela X, Bauska, Bauskas, Bauskas nov. īres līgumu
ar U.G.
Domes priekšsēdētājs
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2016.gada 29.septembrī

prot.Nr.22, 36.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 010 0044
Īslīces pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 31.augustā saņemts H.P. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.1761), kurā lūgts iznomāt zemes vienību 2,29 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXXX.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 30.maija lēmumu „Par nekustamo īpašumu
Īslīces pagastā zemes vienību piekritību” zemes vienība 1,30 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
XXXX ir piekrītoša pašvaldībai;
ar Bauskas novada administrācijas 2014.gada 29.oktobra lēmumu „Par zemes vienību
platību precizēšanu Īslīces pagastā” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu XXXX precizēta
platība no 1,30 ha uz 2,29 ha.
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 29.augusta līdz 2016.gada 12.septembrim 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 H.P., personas kods XXXX, deklarētās dzīvesvietas adrese: „X”, Īslīces pag., Bauskas
nov., LV-3914, zemes vienību 2,29 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXXX 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 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar H.P. 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
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prot.Nr.22, 37.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Veimuti”,
Gailīšu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 6.septembrī saņemts Gailīšu pagasta pārvaldes
vadītāja A.Gurkovska iesniegums, kurā izteikts priekšlikums atsavināt pašvaldības īpašumā esošo
nekustamo īpašumu „Veimuti”, kadastra Nr.4060 001 0044, Gailīšu pagastā.
Izskatot Gailīšu pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums „Veimuti”, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4060 001 0044,
sastāv no zemes vienības 1,284 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 001 0044 un ēku drupām
uz tās;
nekustamais īpašums „Veimuti”, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4060 001 00448,
pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas
Gailīšu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000552912;
Gailīšu pagasta pārvalde savā iesniegumā norāda, ka nekustamais īpašums „Veimuti”, Gailīšu
pag., Bauskas nov. ir degradēta teritorija un nav nepieciešama pašvaldībai savu funkciju
realizēšanai.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt persona, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai
publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
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 pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Veimuti”, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4060 001 0044, kas sastāv no
zemes vienības 1,284 ha.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
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.22, 38.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pograničas lauks”
daļas, Gailīšu pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 25.jūlijā saņemts Ligitas Mendeles zemnieku
saimniecības „Senči” īpašnieces Ligitas Mendeles iesniegums, kurā lūgts iznomāt nekustamā
īpašuma „Pograničas lauks” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4060 011 0025 daļu 7,4 ha
platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums
„Pograničas lauks”, kadastra Nr. 4060 005 0072, pieder pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.10000075329.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību 2016.
gada 22.jūlijā 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 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 Ligitas Mendeles zemnieku saimniecībai „Senči”, reģistrācijas
Nr.53601006351, juridiskā adrese: „Senči”, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931, nekustamā
īpašuma „Pograničas lauks” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4060 011 0025 daļu 7,4 ha
platībā lauksaimnieciskai izmantošanai saskaņā ar grafisko pielikumu.
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 Ligitas Mendeles zemnieku saimniecību „Senči” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes
nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu.”
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
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prot.Nr.22, 39.p.

Par nekustamā īpašuma „Taumaņu lauks” daļas Gailīšu pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 25.jūlijā saņemts SIA „UZVARA-LAUKS”
pilnvarotās personas Aijas Priedolas iesniegums, kurā lūgts iznomāt nekustamā īpašuma
„Taumaņu lauks” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4060 005 0072 daļu 8,94 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „Taumaņu
lauks”, kadastra Nr. 4060 005 0072, pieder pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Gailīšu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000453022.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību 2016.
gada 22.jūlijā 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 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 „UZVARA-LAUKS”, reģistrācijas Nr.43603008016, juridiskā adrese:
Uzvaras iela 2, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931, nekustamā īpašuma „Taumaņu
lauks” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4060 005 0072 daļu 8,94 ha platībā
lauksaimnieciskai izmantošanai saskaņā ar grafisko pielikumu.
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 „UZVARAS LAUKS” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu
atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu.”
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
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Par nekustamā īpašuma „Strautiņu lauks” Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 2.septembrī saņemts SIA „Lielmežotne” valdes
locekļa Edgara Cielava iesniegums, kurā tiek lūgts iznomāt nekustamā īpašuma „Strautiņu lauks”
zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 001 0093 un zemes vienību 0,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 001 0094.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome, ka nekustamais īpašums „Strautiņu lauks” piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai, pamatojoties uz Bauskas novada domes 2014.gada 30.oktobra
lēmumu ,,Par nekustamā īpašuma „Strautiņu lauks” Codes pagastā piekritību”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamām zemes vienībām
2016.gada 22.jūlijā tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un
publicēta pašvaldības mājaslapā interneta sadaļā „Noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos
nomāt šos zemesgabalus.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas 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 „Lielmežotne”, reģistrācijas Nr.50003248801, juridiskā adrese: „SIA
Lielmežotne”, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3918, nekustamā īpašuma „Strautiņu lauks”,
kadastra Nr.4052 001 0096, zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 001 0093
un zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 001 0094 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 „Lielmežotne” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu.”
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
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Par nekustamā īpašuma „Ramaņu lauks” Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 4.augustā saņemts Tarvida Gintauta Brunavas
pagasta zemnieku saimniecības „Aleksandrīna” īpašnieka Gintauta Tarvida iesniegums, kurā tiek
lūgts iznomāt nekustamā īpašuma „Ramaņu lauks” zemes vienību 2,2 ha platībā, kadastra
apzīmējums 4052 004 0476.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome, konstatēja, ka nekustamais īpašums „Ramaņu
lauks” piekrīt Bauskas novada pašvaldībai, pamatojoties uz Bauskas novada domes 2011.gada
27.jūlija lēmumu ,,Par starpgabalu statusu piešķiršanu zemes vienībām Codes pagastā”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību 2016.gada
22.jūlijā tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes 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 publiskas personas 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, nekustamā īpašuma „Ramaņu lauks, kadastra Nr.4052 004 0582, zemes vienību 2,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 004 0476 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.”
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
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Par nekustamā īpašuma „Jaunkrūmiņi”, Mežotnes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 4.augustā saņemts Tarvida Gintauta Brunavas
pagasta zemnieku saimniecības „Aleksandrīna” īpašnieka Gintauta Tarvida iesniegums, kurā lūgts
iznomāt nekustamā īpašuma „Jaunkrūmiņi” zemes vienību 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4072 001 0139.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums
„Jaunkrūmiņi” piekrīt Bauskas novada pašvaldībai pamatojoties uz Mežotnes pagasta padomes
2009.gada 29.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību 2016.
gada 22.jūlijā tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Mežotnes 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 publiskas personas 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, nekustamā īpašuma „Jaunkrūmiņi”, kadastra Nr.4072 001 0138, zemes vienību 2,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 001 0139 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 Gintauta Tarvida 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 valsts vai pašvaldības zemes nomu.”
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.
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Par nekustamā īpašuma „Anckaiši” daļas Mežotnes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 4.augustā saņemts Tarvida Gintauta Brunavas pagasta
zemnieku saimniecības „Aleksandrīna” īpašnieka Gintauta Tarvida iesniegums, kurā lūgts
iznomāt nekustamā īpašuma „Anckaiši” zemes vienību 2,23 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4072 001 0248.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „Anckaiši”
pieder pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.75.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību 2016.
gada 22.jūlijā tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Mežotnes 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 publiskas personas 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, nekustamā īpašuma „Anckaiši”, kadastra Nr.4072 001 0014, zemes vienību 2,23 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4072 001 0248 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 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 valsts vai pašvaldības zemes nomu.”
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 29.septembrī

prot.Nr.22, 44.p.

Par nekustamā īpašuma Kalna iela 7, Bauskā iegūšanu Bauskas novada
pašvaldības īpašumā
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 26.augustā saņemts Zemgales apgabaltiesas
zvērinātās tiesu izpildītājas Zanes Trasūnes paziņojums par nekustamā īpašuma Kalna ielā 7,
Bauskā izsoli.
Izskatot Zemgales apgabaltiesas zvērinātās tiesu izpildītājas Zanes Trasūnes paziņojumu,
Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums Kalna iela 7, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr. 4001 004 0035,
sastāv no zemes vienības ar platību 1139 m², kadastra apzīmējums 4001 004 0035. Nekustamais
īpašums pieder I.U. saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.89.
Izsoles sākumcena ir 3700 EUR. Izsoles sākums 2016.gada 7.septembrī, izsoles noslēgums
2016.gada 7.oktobrī plkst.13. Nekustamā īpašuma Kalna iela 7, Bauskā kadastrālā vērtība saskaņā
ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem ir 4533 EUR.
Apsekojot nekustamo īpašumu dabā, konstatēts, ka uz zemes vienības atrodas gājēju celiņi
gar Kalna ielu un puķu apstādījumi (pielikumā grafiskā daļa).
Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.
Bauskas novada dome, ievērojot to, ka nekustamais īpašums pašvaldībai nepieciešams
autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana), atzīst par lietderīgu iegādāties
minēto īpašumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 3.panta 3.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piedalīties Zemgales apgabaltiesas zvērinātās tiesu izpildītājas Zanes Trasūnes
rīkotajā izsolē, lai Bauskas novada pašvaldības īpašumā iegūtu nekustamo īpašumu
Kalna iela 7, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr. 4001 004 0035, kas sastāv no zemes
vienības ar platību 1139 m², kadastra apzīmējums 4001 004 0035.
2. Samaksāt zvērinātai tiesu izpildītājai Zanei Trasūnei izsoles dalības maksu 370
EUR (trīs simti septiņdesmit euro).
3. Nekustamā īpašuma Kalna iela 7, Bauska, kadastra Nr. 4001 004 0035, nosolīšanas
gadījumā nekustamā pirkumu finansēt no budžeta programmas „Pašvaldības
finansējums investīciju projektu īstenošanai”.
4. Pilnvarot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoru Jāni Kalinku pārstāvēt
Bauskas novada pašvaldību nekustamā īpašuma Kalna ielā 7, Bauskā izsolē.
Pielikumā: grafiskais pielikums uz 1 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 29.septembrī

prot.Nr.22, 45.p.

Par atlīdzības noteikšanu par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo
īpašumu Lauku iela 11, Bauskā
Bauskas novada administrācija 2015.gada 14.septembrī pieņēma lēmumu „Par zemes
ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam Lauku iela 11, Bauskā”. Ar šo lēmumu tika
atļauts R.G. no nekustamā īpašuma Lauku iela 11, Bauskā, kadastra Nr.4001 001 0157, zemes
vienības 2211 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0157 atdalīt zemes vienību 610 m²
platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu. SIA „G-BERGS” izstrādātais zemes ierīcības projekts
tika apstiprināts ar Bauskas novada administrācijas 2015.gada 2.decembra lēmumu „Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Lauku iela 11, Bauskā, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu”. Nekustamā īpašuma sadalīšanas rezultātā tika izveidotas
divas jaunas zemes vienības: viena zemes vienība 1601 m² platībā, kadastra apzīmējums 4001 001
0066, un otra zemes vienība 610 m² platībā, kadastra apzīmējums 4001 001 0145, uz kuras atrodas
Bauskas novada pašvaldības nekustamais īpašums – tiesnešu māja un katlu māja un kura
nepieciešama sporta spēļu halles rekonstrukcijas projekta realizācijai.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma sertificēta vērtētāja Ģ.Kļaviņa vērtējumu nekustamā
īpašuma - zemes vienības 610 m² platībā, kadastra apzīmējums 4001 001 0145 – tirgus vērtība
pēc stāvokļa 2016.gada 5.augustā noteikta 9000 EUR (deviņi tūkstoši euro).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās
daļas 6.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 9000 EUR (deviņi tūkstoši euro) apmērā R.G. par sabiedrības vajadzībām
atsavināmo nekustamo īpašumu – zemes vienību 610 m² platībā, kadastra apzīmējums 4001 001
0145, uz kuras atrodas Bauskas novada pašvaldībai piederošās ēkas: tiesnešu māja, būves kadastra
apzīmējums 4001 001 0157 003, un katlu māja, būves kadastra apzīmējums 4001 001 0157 004.
2. Ierosināt sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma – zemes
vienības 610 m² platībā, kadastra apzīmējums 4001 001 0145, kas atdalīta no nekustamā īpašuma
Lauku iela 11, Bauskā, atsavināšanu no R.G. par atlīdzību 9000 EUR (deviņi 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.
Domes priekšsēdētājs
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Par nedzīvojamo telpu nomu Salātu ielā X, Bauskā
Bauskas novada pašvaldībā saņemts I.J. iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par
nedzīvojamo telpu Salātu ielā X, Bauskā nomu.
Izskatot I.J. iesniegumu, Bauska novada dome konstatēja, ka Bauskas novada pašvaldībai
dzīvojamā mājā Salātu ielā X Bauskā pieder neprivatizētas nedzīvojamās telpas ar platību 16,6 m²
(3.stāvs), kuras pašvaldība ir iznomājusi līdz 2016.gada 31.oktobrim. Pašvaldības funkciju
veikšanai nedzīvojamās telpas nav nepieciešamas un tāpēc lietderīgi tās iznomāt.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 1.,7. un 9.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas 16,6 m² platībā Salātu ielā X, Bauskā uz laiku
līdz 2019.gada 31.oktobrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un
iznomāšanas komisijai veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības nomnieka noskaidrošanai.
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Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4056 005 0275 un
4056 005 0308 Dāviņu pagastā daļu iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 1.septembrī saņemts Ķēniņa Reiņa Dāviņu pagasta
zemnieku saimniecības „Ķēniņi” īpašnieka Reiņa Ķēniņa iesniegums (reģistrēts ar Nr.314.24/3002), kurā lūgts iznomāt nekustamā īpašuma „Mazvagari”, kadastra Nr.4056 005 0275,
zemes vienību 1,16 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0275 un nekustamā īpašuma
„Ganiņi”, kadastra Nr.4056 005 0139, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0308 daļu
2,0 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustams īpašums
„Mazvagari”, kadastra Nr.4056 005 0275, kas sastāv no zemes vienības 1,16 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4056 005 0275 saskaņā ar Dāviņu pagasta padomes 2008.gada 27.augusta lēmumu
„Par nomas zemes „Mazvagari” piekritību” un nekustams īpašums „Ganiņi”, kadastra Nr.4056
005 0139, kura sastāvā ir zemes vienība 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0308
saskaņā ar Dāviņu pagasta padomes 2008.gada 28.augusta lēmumu „Par nomas zemes „Ganiņi” ir
piekrītoši pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamām zemes vienībām laikā
no 2016.gada 30.augusta līdz 2016.gada 13.septembrim tika izlikta Dāviņu pagasta pārvaldes ēkā,
Bauskas novada domes ēkā un Bauskas novada pašvaldības mājaslapas sadaļā „Noma”. Citas
personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šīs zemes vienības.
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 Ķēniņa Reiņa Dāviņu pagasta zemnieku saimniecībai „Ķēniņi”, reģistrācijas
Nr.43601024317, juridiskā adrese: „Ķēniņi”, Dāviņi, Dāviņu pag., Bauskas nov., LV-3929,
nekustamā īpašuma „Mazvagari”, kadastra Nr.4056 005 0275, zemes vienību 1,16 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 4056 005 0275 un nekustamā īpašuma „Ganiņi”, kadastra Nr.4056 005 0139,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4056 005 0308 daļu 2,0 ha platībā.
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 Ķēniņa Reiņa Dāviņu pagasta zemnieku saimniecību „Ķēniņi” 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 nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4092 013 0019
Vecsaules pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 12.augustā saņemts Roberta Malduta zemnieku
saimniecības „Ziedoņi” saimniecības īpašnieka Roberta Malduta iesniegums (reģistrēts ar Nr.314.24/2984), kurā lūgts iznomāt nekustamā īpašuma „Varavīksnītes”, kadastra Nr.4092 013 0019,
zemes vienību 1,16 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0201, zemes vienību 0,5 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0074 un zemes vienību 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4092 013 0075.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustams īpašums
„Varavīksnītes”, kadastra Nr.4092 013 0019, kas sastāv no trīs zemes vienībām t.sk. zemes vienība
1,16 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0201, zemes vienība 0,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4092 013 0074 un zemes vienība 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013
0075 saskaņā ar Vecsaules pagasta padomes 2009.gada 21.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu”, ir piekrītošs pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamām zemes vienībām laikā
no 2016.gada 30.augusta līdz 2016.gada 13.septembrim tika izlikta Vecsaules pagasta pārvaldes
ēkā, Bauskas novada domes ēkā un Bauskas novada pašvaldības mājaslapas sadaļā „Noma”. Citas
personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šīs zemes vienības.
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 Roberta Malduta zemnieku saimniecībai „Ziedoņi”, reģistrācijas Nr.43601002748,
juridiskā adrese: „Gravas”, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3932, nekustamā īpašuma
„Varavīksnītes”, kadastra Nr.4092 013 0019, zemes vienību 1,16 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4092 013 0201, zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0074
un zemes vienību 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0075 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 Roberta Malduta zemnieku saimniecību „Ziedoņi” 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.
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 009 0157, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4092 003 0078 daļas un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4092 004 0307 daļas Vecsaules pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 30.augustā saņemts Falučko Zigrīdas zemnieku
saimniecības „Madaras” īpašnieces Zigrīdas Falučko iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.24/2971),
kurā lūgts iznomāt nekustamā īpašuma „Melderi”, kadastra Nr.4092 009 0114, zemes vienību 4,0
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 009 0157, nekustamā īpašuma „Dangankalns”, kadastra
Nr.4092 003 0078, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 003 0078 daļu 6,6 ha platībā un
nekustamā īpašuma „Lielviļņi”, kadastra Nr.4092 004 0310, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4092 004 0307 daļu 13,10 ha platībā
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustams īpašums „Melderi”,
kadastra Nr.4092 009 0114, kura sastāvā ir zemes vienība 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4092 009 0157 saskaņā ar Vecsaules pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu „Par
nekustamo īpašumu „Melderi””, nekustams īpašums „Dangankalns”, kadastra Nr.4092 003 0078,
kas sastāv no zemes vienības 7,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 003 0078 saskaņā ar
Vecsaules pagasta padomes 2008.gada 27.augusta lēmumu „Par nekustamo īpašumu
„Dangankalns”” un nekustams īpašums „Lielviļņi”, kadastra Nr.4092 004 0310, kas sastāv no
zemes vienības 21,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0307 saskaņā ar Vecsaules
pagasta padomes 2008.gada 24.septembra lēmumu „Par nekustamo īpašumu „Viļņi”” ir piekrītoši
pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamām zemes vienībām laikā
no 2016.gada 30.augusta līdz 2016.gada 13.septembrim tika izlikta Vecsaules pagasta pārvaldes
ēkā, Bauskas novada domes ēkā un Bauskas novada pašvaldības mājaslapas sadaļā „Noma”. Citas
personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šīs zemes vienības.
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 Falučko Zigrīdas zemnieku saimniecībai „Madaras”, reģistrācijas Nr.43601011929,
juridiskā adrese: „Madaras 1”-2, Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3936, nekustamā
īpašuma „Melderi”, kadastra Nr.4092 009 0114, zemes vienību 4,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4092 009 0157, nekustamā īpašuma „Dangankalns”, kadastra Nr.4092 003 0078,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 003 0078 daļu 6,6 ha platībā un nekustamā īpašuma
„Lielviļņi”, kadastra Nr.4092 004 0310, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 004 0307
daļu 13,10 ha platībā
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 Falučko Zigrīdas zemnieku saimniecību „Madaras” 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.
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Par publiskās apspriešanas par azartspēļu organizēšanu Bauskas novada
administratīvajā teritorijā izsludināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 9.maijā saņemts deputātu A.Kursītes un A.Novicka
iesniegumu „Par spēļu zāles „Fenikss”, laimētava, Pionieru ielā 2, Bauskā paplašināšanu”, kurā
ierosināts organizēt Bauskas novada iedzīvotāju aptauju par kazino, spēļu zāļu, bingo zāļu,
totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietām Bauskas novada teritorijā, t.sk. izvirzot
jautājumus par azartspēļu zāles atrašanos tirdzniecības kompleksa telpās Pionieru ielā 2, Bauskā
un par azartspēļu biznesa paplašināšanos tirdzniecības kompleksa telpās Pionieru ielā 2, Bauskā.
Bauskas novada dome 2016.gada 12.maijā nosūtīja vēstuli Nr. 1-10/1249 Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk –VARAM) ar lūgumu sniegt viedokli par
pašvaldības tiesībām un iespējām azartspēļu ierobežošanā.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2016.gada 9.jūnija atbildes vēstulē
Nr.18-1e/4318 „Par pašvaldības tiesībām un iespējām azartspēļu ierobežošanā” norāda: „Izložu un
azartspēļu likuma 42.panta trešā daļa paredz, ka, ja azartspēles paredzēts rīkot vietā, uz kuru nav
attiecināmi šā likuma 41.panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi, par atļauju organizēt
azartspēles katrā konkrētajā gadījumā lemj pašvaldības dome, izvērtējot to, vai azartspēļu
organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju interešu aizskārumu. Līdz ar to pašvaldībai, kas vislabāk var izvērtēt visus riskus
konkrētajā teritorijā, ir piešķirtas pilnvaras pieņemt attiecīgo lēmumu. Ņemot vērā minēto,
ministrija nevar pašvaldības vietā izvērtēt faktisko situāciju un ieteikt pašvaldībai vienu vai otru
rīcības variantu. Pašvaldība var izmantot likuma „Par pašvaldībām 61.¹ panta pirmajā daļā
paredzēto publisko apspriešanu – konsultatīvos nolūkos pēc pašvaldības iedzīvotāju domes vai
priekšsēdētāja iniciatīvas, pamatojoties uz domes lēmumu, var organizēt publisko apspriešanu par
pašvaldības autonomās kompetences jautājumiem. Konkrētajā gadījumā pašvaldībām ir pietiekoši
liela rīcības brīvība noskaidrot iedzīvotāju viedokli par azartspēļu rīkošanu noteiktā vietā, kas ir
būtisks un spēcīgs arguments domes lēmuma pieņemšanai, gan arī, nepieciešamības gadījumā,
aizstāvībai tiesā.”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.1pantu, Bauskas novada dome nolemj:
1. No 2016.gada 1.novembra līdz 2017.gada 31.janvārim organizēt Bauskas novada publisko
apspriešanu par kazino, spēļu zāļu, bingo zāļu, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas
vietām Bauskas novada teritorijā, izvirzot jautājumus par azartspēļu zāles atrašanos
tirdzniecības kompleksa telpās Pionieru ielā 2, Bauskā un par azartspēļu uzņēmējdarbības
paplašināšanos tirdzniecības kompleksa telpās Pionieru ielā 2, Bauskā, kā arī azartspēļu zāli,
sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu Salātu ielā 29, Bauskā.
2. Uzdot iestādei „Bauskas novada domes administrācija” līdz 2017.gada 28.februārim:
2.1. iegūt informāciju no tiesībsargājošām iestādēm par sabiedriskās kārtības un citiem
pārkāpumiem, kurus izraisījušas no azartspēlēm atkarīgas personas;

2.2. iegūt statistisko informāciju par Bauskas novada administratīvajā teritorijā
dzīvojošām/deklarētām personām, kas nonākušas veselības aprūpes iestāžu redzeslokā
saistībā ar atkarību no azartspēlēm;
2.3. veikt analīzi, vai spēļu zāļu, totalizatoru atrašanās vieta šobrīd un turpmāk nerada būtisku
Bauskas novada iedzīvotāju interešu aizskārumu, ņemot vērā Bauskas novada teritorijas
attīstību kopš atļaujas izsniegšanas laika, vietējos apstākļus, sabiedrības aktivitātes
pieaugumu attiecīgajā vietā u.c. būtiskus apstākļus, t.sk. korelāciju starp reģistrētajiem
sabiedriskās kārtības pārkāpumiem un azartspēļu zāļu atrašanās vietām;
2.4. ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un iegūto informāciju, izstrādāt
priekšlikumus turpmākai azartspēļu, izložu, sporta totalizatoru un derību likmju
pieņemšanas organizēšanas vietu noteikšanai un regulēšanai Bauskas novada teritorijā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētājam.
Pielikumā: iedzīvotāju publiskās apspriešanas „Par azartspēļu organizēšanu Bauskas novada
administratīvajā teritorijā” anketa uz 2 lp.
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ANKETA
Par azartspēļu organizēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā

Publiskās apspriešanas norises laiks: no 2016.gada 1.novembra līdz 2017.gada 31.janvārim
Aizpildītu anketu var iesniegt: Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā
1, Bauskā, kā arī Bauskas novada bibliotēkās un pagastu pārvaldēs līdz publiskās apspriešanas beigām.

interešu aizskārumu:
A
B

C

D

E

nerada Bauskas novada iedzīvotāju

Atzīmē
X

rada Bauskas novada iedzīvotāju
Tiek traucēta sabiedriskā kārtība
un radīti draudi iedzīvotāju drošībai
Pieaug no azartspēlēm atkarīgo iedzīvotāju
skaits, kas sekmē viņu ģimeņu materiālā
stāvokļa pasliktināšanos
Atrodas izglītības iestāžu vai dzīvesvietas
tuvumā, tādejādi rada riskus jauniešu
iesaistei azartspēlēs
Rada veselības traucējumus /miega
traucējumi, stress, depresija, alkoholisms,
narkomānija/ un atkarību no azartspēlēm
Cits (norādīt)

interešu aizskārumu:
A
B

Atzīmē
X

Jūsu viedoklis par azartspēļu zāles atrašanos tirdzniecības kompleksa telpās Pionieru ielā 2, Bauskā
1.
Spēļu zāles atrašanās vieta tirdzniecības kompleksa telpās Pionieru ielā 2, Bauskā, šobrīd
un turpmāk /iespējamas vairākas atbildes/

Nav draudu sabiedriskajai kārtībai
un iedzīvotāju drošībai
Neietekmē no azartspēlēm atkarīgo
iedzīvotāju skaitu

C

Nerada riskus jauniešu iesaistei
azartspēlēs

D

Nerada riskus spēļu zāļu apmeklētāju
veselībai un atkarībai no azartspēlēm

E

Cits (norādīt)

Jūsu viedoklis par azartspēļu zāles atrašanos Salātu ielā 29, Bauskā

interešu aizskārumu:
A
B

C

D

E

Tiek traucēta sabiedriskā kārtība
un radīti draudi iedzīvotāju drošībai
Pieaug no azartspēlēm atkarīgo iedzīvotāju
skaits, kas sekmē viņu ģimeņu materiālā
stāvokļa pasliktināšanos
Atrodas izglītības iestāžu vai dzīvesvietas
tuvumā, tādejādi rada riskus jauniešu
iesaistei azartspēlēs
Rada veselības traucējumus /miega
traucējumi, stress, depresija, alkoholisms,
narkomānija/ un atkarību no azartspēlēm
Cits (norādīt)

nerada Bauskas novada iedzīvotāju

Atzīmē
X

rada Bauskas novada iedzīvotāju

interešu aizskārumu:
A
B

Nav draudu sabiedriskajai kārtībai
un iedzīvotāju drošībai
Neietekmē no azartspēlēm atkarīgo
iedzīvotāju skaitu

C

Nerada riskus jauniešu iesaistei
azartspēlēs

D

Nerada riskus spēļu zāļu apmeklētāju
veselībai un atkarībai no azartspēlēm

E

Cits (norādīt)

Atzīmē
X

2. Spēļu zāles atrašanās vieta Salātu ielā 29, Bauskā, šobrīd un turpmāk /atzīmēt vienu no izvēlēm/

Priekšlikumi pašvaldībai turpmākai azartspēļu, izložu, sporta totalizatoru un derību likmju pieņemšanas
organizēšanas vietu noteikšanai un regulēšanai Bauskas novada teritorijā.
3.

Priekšlikumi pašvaldībai turpmākai azartspēļu, izložu, sporta totalizatoru un
derību likmju pieņemšanas organizēšanas vietu noteikšanai un regulēšanai
Bauskas novada administratīvajā teritorijā

Atzīmē
X

A Neizsniegt jaunas atļaujas azartspēļu organizēšanai
B Nepieļaut (ierobežot) azartspēļu biznesa paplašināšanos izsniegto (esošo) atļauju īpašniekiem
C Azartspēļu biznesa vajadzībām ierādīt citas vietas
D Risināt jautājumu par izsniegto azartspēļu atļauju anulēšanu
E

Izstrādāt priekšlikumus normatīvajos aktos, kas pašvaldībām paplašina tiesības regulēt
azartspēļu uzņēmējdarbību sava novada administratīvajā teritorijā

F

Esošā situācija pilnībā apmierina

G Pašvaldībai nav nepieciešamas regulēt (ierobežot) azartspēļu biznesa attīstību
H Veicināt azartspēļu uzņēmējdarbības attīstību Bauskas novada administratīvajā teritorijā
I

Azartspēļu, sporta totalizatoru un derību likmju pieņemšanas vietas atbalstāmas, jo Bauskas
novadā trūkst izklaides iespēju.

J
Cits (norādīt)

Jūsu viedoklis par azartspēļu biznesa paplašināšanos tirdzniecības kompleksa telpās
Pionieru ielā 2, Bauskā

Nepiekrītu

Piekrītu

azartspēļu biznesa paplašināšanai tirdzniecības
kompleksa telpās Pionieru ielā 2, Bauskā

azartspēļu biznesa paplašināšanai tirdzniecības
kompleksa telpās Pionieru ielā 2, Bauskā

Jūsu viedoklis par azartspēļu biznesa paplašināšanos Salātu ielā 29, Bauskā

Nepiekrītu

Piekrītu

azartspēļu biznesa paplašināšanai

azartspēļu biznesa paplašināšanai

Salātu ielā 29, Bauskā

Salātu ielā 29, Bauskā

INFORMĀCIJA PAR ANKETAS IESNIEDZĒJU
VĀRDS

UZVĀRDS

VECUMS

DEKLARĒTĀS DZĪVESVIETAS
ADRESE*
ANKETAS AIZPILDĪŠANAS
DATUMS

PARAKSTS

* Saskaņā ar Informācijas atklātības likumu šai informācijai ir ierobežotas pieejamības statuss.

