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Par Ievas Bronko-Pastores atbrīvošanu no Apbalvojumu piešķiršanas padomes locekļa
amata pienākumiem
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 12.jūlijā saņemts Ievas Bronko-Pastores
iesniegums, kurā izteikts lūgums atbrīvot viņu no Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu
piešķiršanas padomes locekļa amata pienākumu pildīšanas, pamatojoties uz to, ka kopš 2016.gada
21.marta atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un neveic padomes locekļa amata pienākumus.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jelgavas reģionālā nodaļas 2016.gada 11.marta
lēmumā Nr.16/566801 „Par vecāku pabalstu” noteikts, ka Ievai Bronko–Pastorei ir piešķirs vecāku
pabalsts par bērnu no 2016.gada 21.marta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
Noteikt, ka Ieva Bronko-Pastore no Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas
padomes locekļa amata pienākumu pildīšanas ir atbrīvota 2016.gada 20.martā.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par konceptuālu atbalstu projektu pieteikumu izstrādei finansējuma piesaistīšanai no
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izsludinājusi
atklātu projektu konkursu Latviju – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. –
2020.gadam ietvaros.
Projektu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 5.augusts, plkst.12.00. Projektu aktivitāšu
uzsākšana atbilstoši programmas nosacījumiem ir ne ātrāk kā 2016.gada janvārī. Maksimālais
projektu īstenošanas laiks 24 mēneši.
ES Programmas mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko
attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai
un tūrismam.
Programmas ietvaros plānots sniegt atbalstu šādu tematisko mērķu ietvaros, kas tika atlasīti
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā Nr.1301/2013 „Par
Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas
izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006” noteikto:
 „Vides saglabāšana un aizsardzība un resursu efektīvas izmantošanas veicināšana”, kura
uzdevums ir uzlabot un attīstīt kultūras un dabas mantojuma objektus, pakalpojumus un
produktus, palielināt apmeklētāju skaitu Programmas teritorijā, uzlabot dabas resursu kopīgu
apsaimniekošanu, kā arī atjaunot teritorijas ar vides problēmām Programmas teritorijā.
 „Stabilu un kvalitatīvu darbavietu veicināšana un darbaspēka mobilitātes atbalstīšana”, kura
uzdevums ir Radīt nodarbinātības iespējas, atbalstot uzņēmējdarbību un palielināt darba
iespējas, uzlabojot darbaspēka mobilitāti un prasmes. Lai uzlabotu reģiona reģionālo un
lokālo mobilitāti, Programma atbalstīs ceļu infrastruktūras attīstību.
 „Sociālās iekļaušanas veicināšana, cīņa pret nabadzību un jebkādu diskrimināciju” ir
paredzēts uzlabot sociālo infrastruktūru un pakalpojumus sociālās integrācijas sekmēšanai, kā
arī uzlabot dzīves apstākļus mazāk attīstītajās kopienās un teritorijās.
 „Publisko iestāžu un iesaistīto personu institucionālo spēju un valsts pārvaldes efektivitātes
uzlabošana”. Tematiskā mērķa izvēle sekmēs publisko pakalpojumu efektivitāti, spēcinot
kompetenci un sadarbību starp institūcijām.
Tematiskie mērķi pārnesti Programmas prioritārajos virzienos:
1. Sadarbība, kas veicina ilgtspējīgu un tīru vidi;
2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai;
3. Sociālā integrācija kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums;
4. Efektīvi sabiedriskie pakalpojumi un laba pārvaldība dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļa „Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmai 2014. – 2020.gadam” 1. projektu konkursam sadarbībā ar

citām Zemgales un Ziemeļlietuvas pašvaldībām sagatavojusi septiņus pārrobežu projektu
priekšlikumus:
1. „Kultūras pieminekļu un tiem pieguļošo teritoriju attīstība inovatīvu tūrisma produktu
izveidošanai”. Vadošais partneris – Bauskas novada pašvaldība, projekta partneri
Pasvales rajona pašvaldība, Vidzemes augstskola.
2. „Sociālā riska draudu mazināšana izmantojot tautas un netradicionālo sporta veidu un
starpnozaru pieeju kā inovatīvu sociālās iekļaušanas un informēšanas instrumentu.”
Vadošais partneris – Biržu rajona pašvaldība, projekta partneri – Bauskas novada
pašvaldība, Jaunjelgavas novada pašvaldība, Aizkraukles novada pašvaldība.
3. „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās”
Vadošais partneris Pasvales rajona pašvaldība, projekta partneris Bauskas novada
pašvaldība.
4. „Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā.” Vadošais partneris Zemgales
plānošanas reģions, projekta partneri - Bauskas novada pašvaldība, Baltijas Vides
Forums, Jelgavas novada pašvaldība, Rundāles novada pašvaldība, Biržu rajona
pašvaldība, Pakruojis rajona pašvaldība, Žagares reģionālais parks.
5. „Efektīvi publiskie pakalpojumi Šauļu rajona pašvaldībā un Bauskas novada pašvaldībā
korupcijas draudu novēršanai.” Vadošais partneris Šauļu rajona pašvaldība, projekta
partneris Bauskas novada pašvaldība.
6. „Uz kompleksu palīdzības sniegšanu orientēta daudzfunkcionālo centru izveide Bauskas
novada pašvaldībā un Šauļu rajona pašvaldībā” Vadošais partneris Šauļu rajona
pašvaldība, projekta partneris Bauskas novada pašvaldība.
7. „Slēgto atkritumu poligonu pielāgošana alternatīvās enerģijas ražošanai”. Vadošais
partneris Šauļu rajona pašvaldība, projekta partneri - Latvijas atkritumu saimniecības
asociācija; Bauska.
Lai nodrošinātu efektīvu projektu pieteikumu sagatavošanu Bauskas novada pašvaldības
iniciētajiem projektiem, kā arī apliecinātu sevi kā līdzatbildīgu sadarbības partneri, Bauskas
novada pašvaldība ir veikusi ekspertu iepirkumu (iepirkuma identifikācijas Nr. BNA
2016/062/ERAF). Iepirkuma rezultātā tiesības slēgt līgumu par izmaksu ieguvumu analīzi un
projektu pieteikumu sagatavošanu ieguva personu apvienība SIA „SAFEGE BALTIJA” un SIA
„ArtSmart”. Piedāvātā kopējā līgumcena 24 120,00 EUR (bez PVN)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 5.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Attīstības un
plānošanas nodaļai sagatavot projektu pieteikumus „Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmā 2014. – 2020.gadam” līdz 2016.gada 5.augustam.
2. Lai nodrošinātu projekta pieteikuma sagatavošanu, palielināt finansējumu Bauskas novada
pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta programmā “Projektu
sagatavošanas izdevumiem” 29 185,20 EUR apmērā no 2016.gada budžeta rezerves fonda.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaļai veikt attiecīgus grozījumus Bauskas novada pašvaldības 2016.gada
budžetā.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Valsts kases aizdevumu procentu likmju maiņu

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likums” 3.panta 1.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.363
“Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta
likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un
apkalpošanas kārtība” 13.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Lūgt Valsts kasi atbalstīt aizdevuma procentu likmes maiņu no fiksētās uz mainīgo,
piemērojot viena gada valsts aizdevuma procentu likmi, šādiem aizdevuma līgumiem:
1. 2010.gada 20.maija aizdevuma līgums Nr.A2/1/10/337 (trančes Nr.PE-117/2010).
2. 2010.gada 20.maija aizdevuma līgums Nr.A2/1/10/338 (trančes Nr.PE-118/2010).
3. 2010.gada 20.maija aizdevuma līgums Nr.A2/1/10/339 (trančes Nr.PE-119/2010).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

