Novada domes sēde
2017.gada 25.maijā plkst.14
Uzvaras ielā 1, Bauskā
1. Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma “Mūža ieguldījums”
piešķiršanu.
2. Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojums “Goda raksts” piešķiršanu.
3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu SIA “Zemgales mutes veselības centrs”.
4. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.19 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”.
5. Par finansējuma piešķiršanu dalībai Pasaules un Eiropas čempionātā ūdens
motosportā “Formula Future” laivu klasē Bauskas novada sportistiem.
6. Par finansējuma piešķiršanu Bauskas novada ūdens motosporta kluba
“Mēmeles sports” sportistiem.
7. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Sporta centrs
“Mēmele”” nolikumā.
8. Par Bauskas novada Sociālā dienesta organizēto nometņu darbības
saskaņošanu.
9. Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Ābulis” projekta realizācijai.
10. Par finansējuma piešķiršanu sieviešu invalīdu biedrības “Bauskas novada
Aspazijas” projekta realizācijai.
11. Par Bauskas 2.vidusskolas organizētās nometnes darbības saskaņošanu.
12. Par nedzīvojamo telpu nomu Dārza ielā 9, Bauskā.
13. Par M.Šulces atbrīvošanu no profesionālās ievirzes izglītības iestādes
“Bauskas Mākslas skola” direktora amata.
14. Par Bauskas sākumskolas organizētās nometnes darbības saskaņošanu.
15. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 24.novembra lēmumā
“Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu
sarakstiem”.
16. Par Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāžu
“Bauskas Mākslas skola” un “Bauskas Mūzikas skola” apvienošanu,
izveidojot izglītības iestādi “Bauskas Mūzikas un mākslas skola”.

17. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā
“Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu
apstiprināšanu”.
18. Par apropriācijas pārdali.
19. Par aizņēmumu Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukcijas 2.kārtai.
20. Par aizņēmumu Bauskas pilsētas pamatskolas ēkas pārbūvei.
21. Par aizņēmumu Mežotnes pamatskolas pārbūvei.
22. Par aizņēmumu remontdarbu veikšanai Bauskas novada pašvaldības izglītības
iestādēs.
23. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Bauskas novada domes 2017.gada
2.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Bauskas novada pašvaldības
2017.gada budžetu” apstiprināšanu.
24. Par projekta “Ceraukstes tautas nama fasādes atjaunošana pakalpojumu
nodrošināšanai” iesniegšanu.
25. Par projekta “Rītausmu ciema sports un atpūtas parka izveide” iesniegšanu.
26. Par projekta “Īslīces kultūras nama 1.stāva atjaunošana” iesniegšanu.
27. Par projekta “Garozas muižas parka labiekārtošana” iesniegšanu.
28. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0062 Mežotnes pagastā
daļas iznomāšanu.
29. Par atbalstu Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2014-2020)
projektam.
30. Par aizņēmumu projekta “Īslīces kultūras nama pieejamības uzlabošana”
īstenošanai.
31. Par aizņēmumu projekta “Īslīces kultūras nama stāvlaukuma atjaunošana un
paplašināšana” īstenošanai.
32. Par projekta “Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Brunavas
pagastā” iesniegšanu.
33. Par atbalstu sadarbības projektam “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai
Zemgales reģionā”.
34. Par projekta “Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu
aglomerācijā uzņēmējdarbības veicināšanai” uzsākšanu.

35. Par dalību projektā “Baltijas enerģētikas teritorijas- plānošanas perspektīvas”.
36. Par atbalstu projektam “Teritorijas revitalizācija Codes pagastā, rekonstruējot
vietējā autoceļa posmu”.
37. Par atbalstu projektam “Bauskas industriālās teritorijas attīstība, reģenerējot
degradētās teritorijas”.
38. Par dzīvojamās telpas Pionieru iela 1- X, Bauskā izīrēšanu.
39. Par dienesta dzīvojamās telpas Dārza iela 9- X, Bauskā īres līguma
atjaunošanu.
40. Par dzīvojamās telpas Zaļā iela 11X – X, Bauskā īres līguma grozīšanu.
41. Par dzīvojamās telpas “Lauktehnika 17”- X, Īslīces pagastā īres līguma
pagarināšanu.
42. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma “Ceplis 10”
daļu, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
43. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu ”Ciņi 1”,
Codes pagastā.
44. Par patapinājuma līguma Nr.3-31/74 pagarināšanu.
45. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4068 009 0093 Īslīces pagastā.
46. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “Bērzkalni
4”, Īslīces pagastā.
47. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
“Lauktehnika 12”, Īslīces pagastā.
48. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “Sīļi”,
Īslīces pagastā.
49. Par Bauskas novada pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehnisko
specifikāciju apstiprināšanu.
50. Par dalību NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā “Nodarbinātības pasākumi
vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs”.
51. Par līdzekļu piešķiršanu projekta “Skeitparka iekārtu uzstādīšana (6 rampas)
realizēšanai Salātu ielas 12A, Bauskā iekšpagalmā.

52. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Daudzdzīvokļu mājas teritorijas
labiekārtošana Dārza ielā 13A, Bauskā, Bauskas nov.”.
53. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Daudzdzīvokļu mājas Liepu ielā
3, Īslīces pagastā automašīnu stāvlaukuma izbūve”.
54. Par dalību Interreg Europe 2014- 2020 projektā “Zaļais iepirkums resursu
efektīvai izaugsmei reģionos”.

