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Par dalību Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu
sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta
ietvaros 2014.–2020.gadam projektu konkursā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2016.gada 21.septembrī izsludināja
atklātu projektu konkursu Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas
Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014. – 2020.gadam. Pieteikums jāiesniedz
Apvienotajā tehniskajā sekretariātā Viļņā. Projektu iesniegšanas termiņš – 2016.gada
20.decembris. Maksimālais projektu īstenošanas laiks – 24 mēneši.
Saskaņā ar programmas stratēģisko mērķi – stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un
dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, īstenojot
kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos, Bauskas
novada pašvaldība gatavo projekta pieteikumu „Kopīgais un atšķirīgais Lietuvas, Latvijas un
Baltkrievijas tradicionālajā tekstila simbolikā: saglabāšana, popularizēšana, izplatīšana,
izmantojot mūsdienu tehnoloģijas” (turpmāk- Projekts).
Projekta vadošais partneris ir Kauņas Tehniskā Universitāte (Lietuva), projektu Bauskas
novada pašvaldība plāno īstenot partnerībā ar Eiropas asociāciju „World at Our Home”, Rēzeknes
pilsēta pašvaldību (Latvija) un Vitebskas Valsts tehnoloģisko universitāti (Baltkrievijas
Republika).
Projekta priekšlikums paredz šādas aktivitātes: veidot tautas mākslas tekstilizstrādājumu
simbolu datu bāzi Lietuvā, Latvijā, Baltkrievijā ar zīmējumiem, fotogrāfijām un aprakstiem,
publicēt grāmatu ar krāsainiem zīmējumiem, fotogrāfijām, izmantojot projektā sagatavoto, datu
bāzi. Organizēt starptautiskus pasākumus Lietuvā, Latvijā, Baltkrievijā, trīs dienu seminārus
amatniekiem, izglītojošas programmas un meistarklases.
Bauskas muzejs projekta ietvaros paredz šādas aktivitātes: tekstilkolekcijas izpēti;
tekstilmateriālu, kas atbilst projekta mērķim, atlasīšanu, fotogrāfēšanu, aprakstīšanu; izstāžu zāles
Kalna ielā 6A remontu; griestu apgaismojuma un eksponēšanas piekaru sistēmas nomaiņu,
portatīvā datora, projektora, apskaņošanas tehnikas, tvaika gludekļa vertikālajai gludināšanai
iegādi; pārnēsājamu steļļu aušanas demonstrējumiem un tām nepieciešamā aprīkojuma iegādi;
apmācību programmas sagatavošanu aušanai un adīšanai; materiāla sagatavošanu grāmatas
izdošanai, tulkošanu; meistarklašu organizēšanu un materiālu iegādi; sadarbības partneru kopīgu
izstādi Bauskā; semināru Bauskā ar sadarbības partneru amatnieku piedalīšanos; metodisko
materiālu izgatavošanu un pieredzes apmaiņas kultūras mantojuma atjaunošanā, saglabāšanā,
popularizēšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sadarbībā ar
iestādi „Bauskas muzejs” sagatavot projekta pieteikumu „Kopīgais un atšķirīgais Lietuvas,
Latvijas un Baltkrievijas tradicionālajā tekstila simbolikā: saglabāšana, popularizēšana,

izplatīšana, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas” projekta iesniegšanai Latvijas, Lietuvas un
Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2014.–
2020.gadam projektu konkursā.
2. Uzdot iestādei „Bauskas muzejs” projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt dalību projekta
ieviešanā un rezultatīvo rādītāju sasniegšanā.
3. Apstiprināt projekta kopējās plānotās izmaksas 154 740 EUR, ES līdzfinansējums ir 90 % no
attiecināmajām izmaksām jeb 139 266 EUR, valsts līdzfinansējums 5 % no attiecināmajām
izmaksām, jeb 7 737 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 5 % no attiecināmajām izmaksām,
jeb 7 737 EUR.
4. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no
Bauskas novada pašvaldības 2018.gada un 2019.gada budžeta līdzekļiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētājam.
Domes priekšsēdētājs
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Par papildu mērķdotācijas sadalījumu Bauskas novada vispārizglītojošām un
pirmsskolas izglītības iestādēm 2016.gada septembrī – decembrī
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 14.novembra rīkojumu Nr.680 „Par mērķdotāciju
sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm– pedagogu darba samaksas reformas
ieviešanai no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim” Bauskas novada
vispārizglītojošām izglītības iestādēm un pirmsskolas izglītības iestādēm iedalīti 20 187 EUR
(divdesmit tūkstoši viens simts astoņdesmit septiņi euro), lai kompensētu ar reformas ieviešanu
saistītos papildu izdevumus.
Bauskas novadā valsts mērķdotācijas apmērs ir pieaudzis, bet, pieaugot darba stundu
skaitam, papildu izdevumi ir visās novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs no piecgadīgo un
sešgadīgo izglītojamo apmācības līdz 12.klasei, kā arī pirmsskolas izglītības iestādēs piecgadīgo
un sešgadīgo izglītojamo apmācībā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.447 „Par valsts
budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts
augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 6., 7.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Sadalīt papildu finansējumu izglītības iestādēm šādā apmērā:

Izglītības iestāde
Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas 2. vidusskola
Īslīces vidusskola
Uzvaras vidusskola
Bauskas pilsētas pamatskola
Bauskas sākumskola
Codes pamatskola
Griķu pamatskola
Mežgaļu pamatskola
Mežotnes pamatskola
Ozolaines pamatskola
Vecsaules pamatskola
Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte”
Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”
Kopā

Normētais
izglītojamo
skaits
01.09.2016.
499
712
332
215
353
427
174
185
111
105
109
155
138
190

Kopā
euro

2695
3845
1793
1161
1906
2306
940
999
659
627
648
837
745
1026
20 187

2. Iestāžu vadītājiem līdz 2017.gada 31.janvārim iesniegt Bauskas novada domē pārskatu
par minētā finansējuma izlietojumu.
3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
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