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prot.Nr.12, 1.p.

Par Ineses Rīnas atbrīvošanu no vispārējās izglītības iestādes
„Īslīces vidusskola” direktora amata
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 27.maijā saņemts Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Īslīces vidusskola” direktores Ineses Rīnas iesniegums, kurā izteikts
lūgums izbeigt darba tiesiskās attiecības saskaņā ar Darba likuma 114.pantu, tas ir, pusēm
savstarpēji vienojoties.
Atbilstoši Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktam Ineses Rīnas atbrīvošanai no
amata ir saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums 2016.gada 3.jūnijā Nr.4-23/1984.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Darba likuma 114.pantu, Bauskas novada dome
nolemj:
Atbrīvot 2016.gada 15.jūnijā Inesi Rīnu no Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādes „Īslīces vidusskola” direktora amata.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 26.maija lēmumā
„Par projekta „Viļa Plūdoņa muzeja klēts restaurācija un atjaunošana”
iesniegšanu”
Bauskas novada dome 2016.gada 26.maijā pieņēma lēmumu „Par projekta „Viļa Plūdoņa
muzeja klēts restaurācija un atjaunošana” iesniegšanu”. Projekts 2016.gada 3.jūnijā iesniegts
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2.„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros biedrības
„Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Veicot iepirkumu „V.Plūdoņa muzeja klēts un ratnīcas restaurācija un atjaunošana”,
identifikācijas Nr. BNA 2016/056/ELFLA, 2016.gada 30.maijā tika saņemts pretendenta
piedāvājums V.Plūdoņa muzeja klēts restaurācijai un atjaunošanai par kopējo zemāko summu 97
507,03 EUR. 2016.gada 3.jūnijā Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu.
Ievērojot to, ka projekta kopējās faktiskās izmaksas pārsniedz sākotnēji plānotās
provizoriskās izmaksas, ir nepieciešams veikt grozījumus Bauskas novada domes 2016.gada
26.maija lēmumā „Par projekta „Viļa Plūdoņa muzeja klēts restaurācija un atjaunošana”
iesniegšanu”, precizējot projekta kopējās un neattiecināmās izmaksas summas un iesniegt to
biedrībai „Bauskas rajona lauku partnerība”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 97 507,03 EUR ar PVN, ELFLA līdzfinansējums ir 90
% no attiecināmajām izmaksām jeb 45 000 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums ir
10 % no attiecināmajām izmaksām jeb 5 000 EUR un neattiecināmās izmaksas 47 507,03 EUR,
kas kopā ir 52 507,03 EUR.”.
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R.Ābelnieks
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 26.maija lēmumā
„Par projekta „Viļa Plūdoņa muzeja ratnīcas restaurācija” iesniegšanu”
Bauskas novada dome 2016.gada 26.maijā pieņēma lēmumu „Par projekta „Viļa Plūdoņa
muzeja ratnīcas restaurācija” iesniegšanu”. Projekts 2016.gada 3.jūnijā iesniegts Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020.gadam apakšpasākuma 19.2.„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros biedrības
„Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Veicot iepirkumu „V.Plūdoņa muzeja klēts un ratnīcas restaurācija un atjaunošana”,
identifikācijas Nr. BNA 2016/056/ELFLA, 2016.gada 30.maijā tika saņemts pretendenta
piedāvājums V.Plūdoņa muzeja ratnīcas restaurācijai par kopējo zemāko summu 100 977,79 EUR.
2016.gada 3.jūnijā Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
Ievērojot to, ka projekta kopējās faktiskās izmaksas ir zemākas par sākotnēji plānotajām
provizoriskajām izmaksām, nepieciešams veikt grozījumus Bauskas novada domes 2016.gada
26.maija lēmumā „Par projekta „Viļa Plūdoņa muzeja ratnīcas restaurācija” iesniegšanu”,
precizējot projekta kopējās un neattiecināmās izmaksas summas un iesniegt to biedrībai „Bauskas
rajona lauku partnerība”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 100 977,79 EUR ar PVN, ELFLA līdzfinansējums ir 90
% no attiecināmajām izmaksām jeb 45 000 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums ir
10 % no attiecināmajām izmaksām jeb 5 000 EUR un neattiecināmās izmaksas 50 977,79 EUR,
kas kopā ir 55 977,79 EUR.”.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

