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2011.gada 7.jūlijā

Nr.10

SĒDE SASAUKTA 2011.gada 7.jūlijā plkst.10
SĒDE ATKLĀTA 2011.gada 7.jūlijā plkst.10
SĒDI VADA Bauskas novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis FELDMANIS
SĒDĒ PIEDALĀS 13 Bauskas novada Domes deputāti:
Juris CIELAVS
Rudīte ČAKĀNE
Inese DOMBROVSKA
Alvis FELDMANIS
Jānis FELDMANIS
Ārija GAILE
Vera GRIGORJEVA
Uldis KOLUŢS
Juris LANDORFS
Tija MILGRĀVE
Egils MILLERS
Vera PURMALE
Gintauts TARVIDS
SĒDĒ NEPIEDALĀS:
Raitis ĀBELNIEKS- ģimenes apstākļu dēļ
Jānis RUMBA- darbā Bauskas pilsētas pamatskolā
Valdis VEIPS- ikgadējā atvaļinājumā
Uģis ZELTIŅŠ- darbā Bauskas slimnīcā.
SĒDĒ PIEDALĀS:
1. Vilnis AUZĀNS- laikraksta „Bauskas Dzīve” ţurnālists
2. Evita GRIGORJEVA- juriste
3. Solvita JIRGENSONE- Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste
4. Dagnija LUDRIKA- Bauskas novada pašvaldības izpilddirektore
5. Baiba MARČENKOVA- Brunavas pagasta pārvaldes vadītāja
6. Egija STAPKĒVIČA- Attīstības un plānošanas nodaļas speciāliste
7. Benita SVARENIECE- Bērnu un jauniešu centra direktore

8. Ilze TIJONE- Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
SĒDI PROTOKOLĒ sekretāre-lietvede Mārīte DĀBOLA.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Par atbalstu projektam „Bauskas novada pašvaldības sporta bāzes darbības
pilnveidošana”.
2. Par atbalstu projektam „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja modernizācija”.
3. Par atbalstu projektam „Bauskas novada bibliotēku rekonstrukcija un aprīkošana”.
4. Par atbalstu projektam „Aprīkojuma iegāde Bauskas novada tūrisma informācijas centra
pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai.”
5. Par atbalstu projektam „Interaktīvo pašvaldības informācijas punktu izveidošana”.
6. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma- zemes ar kadastra numuru 4068 002 0568
piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Īslīces sieviešu klubs „Rītausma”
projekta „Rītausmas ciema rotaļu laukuma rekonstrukcija” realizācijai.
7. Par atbalstu projektam „Grenctāles kultūras nama pieejamības uzlabošana”.
8. Par atbalstu projektam „Īslīces kultūras nama aprīkošana”.
9. Par atbalstu projektam „Estrādes atjaunošana Brunavas pagasta „Ērgļos””.
10. Par atbalstu projektam „Bauskas Bērnu un jauniešu centra darbības pilnveidošana”.
11. Par atbalstu projektam „Bauskas novada jauniešu apvienības darbības centra
aprīkošana”.
12. Par atbalstu projektam „Bauskas novada izglītības iestāţu drošības uzlabošana”.
13. Par atbalstu projektam „Aprīkojuma iegāde un remontdarbi Bauskas novada izglītības
iestāţu pakalpojumu uzlabošanai”.
14. Par atbalstu projektam „Rotaļlaukums bērnu vispusīgai attīstībai pirmsskolas izglītības
iestādē”.
15. Par atbalstu projektam „Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” bērnu rotaļu un
sporta zonas rekonstrukcija”.
16. Par atbalstu projektam „Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” bērnu rotaļu zonas
rekonstrukcija”.
17. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi peldbaseina celtniecībai Bauskā.

1.§
Par atbalstu projektam „Bauskas novada pašvaldības sporta bāzes darbības
pilnveidošana”.
(I.TIJONE, J.LANDORFS, J.FELDMANIS, V.GRIGORJEVA, V.PURMALE)
ZIŅO: I.TIJONE.
Lai veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta interešu klubu attīstību, sporta
centrs „Mēmele” sagatavojis projektu biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā
projektu konkursā. Projektā paredzēts iegādāties aprīkojumu sporta bāzei Pilskalna ielā 26 un
rekonstruēt basketbola laukumu pamatnes. Pašvaldības līdzfinansējums ir 10% jeb 6400 lati.
Lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Lai daţādotu vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, veicinātu iedzīvotāju
veselīgu dzīvesveidu un sporta interešu klubu attīstību Bauskas novadā, nepieciešams pilnveidot
Bauskas novada pašvaldības sporta bāzes nodrošinājumu. Bauskas novada pašvaldības iestāde
„Sporta centrs „Mēmele”” sagatavojusi projekta priekšlikumu „Bauskas novada pašvaldības
sporta bāzes darbības pilnveidošana”. Projektu plānots iesniegt Eiropas Lauksaimniecības fonda
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lauku attīstībai (tālāk tekstā ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass
413.pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību
stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludinātajā projektu konkursā.
Projektā paredzētie darbi – Bauskas novada pašvaldības sporta bāzei Pilskalna ielā 26,
Bauskā iegādāties sporta aprīkojumu: āra basketbola grozus, volejbola komplektus āra
laukumiem, futbola vārtus, vieglatlētikas sektora tablo un rekonstruēt 2 basketbola laukumu
pamatnes.
Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas pašvaldībām ir līdz 90%.
Projekts atbilst 2.2.rīcībai „Apmācību un interešu klubu aktivitāšu ieviešana”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, V.Purmale, G.Tarvids),
„pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Bauskas novada administrācijai sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu „Bauskas novada
pašvaldības sporta bāzes darbības pilnveidošana” biedrības „Bauskas rajona lauku
partnerība” izsludinātajā projektu konkursā līdz 2011.gada 11.jūlijam.
2. Par projekta vadītāju noteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele””
direktoru Zinti Alksni.
3. Apstiprināt Bauskas novada domes projekta kopējās izmaksas Ls 24400,00 t.sk PVN 22%
Ls 4400,00. ELFLA līdzfinansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb Ls 18000,00,
Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no attiecināmajām izmaksām, kas kopā
ar PVN 22% (Ls 4400,00) ir Ls 6400,00.
4. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada domes projekta
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada domes 2012.gada budţeta
līdzekļiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Plkst.10.15 ierodas deputāts E.Millers.

2.§
Par atbalstu projektam „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja
modernizācija”.
( I.TIJONE)
ZIŅO: I.TIJONE.
Saņemts Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja iesniegums, kurā lūgts atbalstīt
projektu par muzeja modernizāciju. Projektā paredzēts ierīkot interaktīvo apskaņošanas sistēmu
vēstures ekspozīcijai, iegādāties metāla skapjus, krēslus, kases aparātus. Projekta apstiprināšanas
gadījumā pašvaldības līdzfinansējums ir Ls 2663,24.
Jautājumu vai iebildumu nav. Deputāti balso par sagatavoto lēmuma projektu.
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Bauskas novada domē 2011.gada 23.maijā saņemts Bauskas Novadpētniecības un mākslas
muzeja iesniegums, kurā lūgts atbalstīt projekta ideju „Bauskas Novadpētniecības un mākslas
muzeja modernizācija”. Projektu plānots iesniegt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (tālāk tekstā ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass
413.pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību
stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludinātajā projektu konkursā.
Projektā paredzētie darbi – Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejam uzstādīt
interaktīvo apskaņošanas sistēmu vēstures ekspozīcijai „Bauska laikā un cilvēki Bauskā 20.gs.”,
iegādāties kases aparātu un ugunsdrošu un ugunsizturīgu metāla skapi muzeja krājuma
dokumentu glabāšanai, 30 saliekamos krēslus; muzeja filiālei „Lejenieki” iegādāties kases
aparātu.
Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas pašvaldībām ir līdz 90%.
Projekts atbilst 1.3.rīcībai „Pakalpojumu nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Bauskas novada administrācijai sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu „Bauskas
Novadpētniecības un mākslas muzeja modernizācija” biedrības „Bauskas rajona lauku
partnerība” izsludinātajā projektu konkursā līdz 2011.gada 11.jūlijam.
2. Par projekta vadītāju noteikt Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja direktori
Baibu Šulci.
3. Apstiprināt Bauskas novada domes projekta kopējās izmaksas Ls 10153,62 t.sk. PVN
22% Ls 1830,98. ELFLA līdzfinansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb Ls
7490,38, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no attiecināmajām
izmaksām, kas kopā ar PVN 22% (Ls 1830,98) ir Ls 2663,24.
4. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada domes projekta
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada domes 2012.gada budţeta
līdzekļiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

3.§
Par atbalstu projektam „Bauskas novada bibliotēku rekonstrukcija un
aprīkošana”.
(I.TIJONE)
ZIŅO: I.TIJONE
Lai veicinātu publiski pieejamās vides sakārtošanu, infrastruktūras izveidošanu un
sagatavotu bibliotēku akreditācijai, Bauskas Centrālā bibliotēka ir sagatavojusi projekta
iesniegumu un lūdz to atbalstīt. Projektā paredzēti bibliotēku telpu remonti, aprīkojuma iegāde,
apkures sistēmas sakārtošana. Projekta atbalsta gadījumā pašvaldības līdzfinansējums
nepieciešams 6400 latu apmērā.
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Iebildumu nav.
Lai veicinātu publiski pieejamās vides labiekārtošanu, infrastruktūras izveidi un esošo
objektu uzlabošanu, sabiedrisko aktivitāšu daţādošanai vietējiem iedzīvotājiem, Bauskas
Centrālā bibliotēka sagatavojusi projekta priekšlikumu „Bauskas novada bibliotēku
rekonstrukcija un aprīkošana”. Projektu plānots iesniegt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (tālāk tekstā ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass
413.pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību
stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludinātajā projektu konkursā.
Projektā paredzētie darbi – Ceraukstes un Strēlnieku ciema bibliotēku telpu remonts,
Rītausmas ciema bibliotēkas apkures radiatoru un cauruļvadu nomaiņa, aprīkojuma iegāde
Strēlnieku, Ceraukstes, Rītausmas, Ādţūnu, Ērgļu, Jaunsaules bibliotēkām.
Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas pašvaldībām ir līdz 90%.
Projekts atbilst 2.2.rīcībai „Apmācību un interešu klubu aktivitāšu ieviešana”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Bauskas novada administrācijai sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu „Bauskas
novada bibliotēku rekonstrukcija un aprīkošana” biedrības „Bauskas rajona lauku
partnerība” izsludinātajā projektu konkursā līdz 2011.gada 11.jūlijam.
2. Par projekta vadītāju noteikt Bauskas Centrālās bibliotēkas direktori Baibu Tormani.
3. Apstipriāt Bauskas novada domes projekta kopējās plānotās izmaksas Ls 24 400,00, no
kurām attiecināmās izmaksas ir Ls 20 000,00, t.sk. no attiecināmajām izmaksām:
ELFLA finansējums ir 90 % - Ls 18 000,00, pašvaldības līdzfinansējums Ls 6 400,00
t.sk. PVN 22%.
4. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada domes projekta
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada domes 2012.gada budţeta
līdzekļiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

4.§
Par atbalstu projektam „Aprīkojuma iegāde Bauskas novada tūrisma
informācijas centra pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai”.
(I.TIJONE)
ZIŅO: I.TIJONE.
Lai sakārtotu publiski pieejamo vidi, daţādotu sabiedriskās aktivitātes, novada
administrācija sagatavojusi projekta iesniegumu biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludinātajam projektu konkursam. Projektā paredzēts iegādāties interjera priekšmetus,
mēbeles, apgaismojuma ķermeņus Rātsnamam, izgatavot vēstures ekspozīciju. Projekta kopējās
izmaksas ir Ls 24400. Pašvaldības līdzfinansējums ir 10% apmērā.
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Jautājumu vai iebildumu nav.
Lai veicinātu publiski pieejamās vides labiekārtošanu, infrastruktūras izveidi un esošo
objektu uzlabošanu, sabiedrisko aktivitāšu daţādošanai vietējiem iedzīvotājiem, Bauskas novada
administrācija sagatavojusi projekta pieteikumu „Aprīkojuma iegāde Bauskas novada tūrisma
informācijas centra pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai”. Projektu plānots iesniegt Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass
413.pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību
stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludinātajā projektu konkursā.
Projektā paredzētie darbi – interjera priekšmetu, mēbeļu, apgaismojuma ķermeņu piegāde
un uzstādīšana Bauskas Rātsnamam, kā arī Rātsnama vēstures ekspozīcijas izgatavošana un
tūrisma produkta „Sver un mēri” ekspozīcijas izgatavošana saskaņā ar SIA „Intarsija” izstrādāto
Bauskas rātsnama Tūrisma informācijas centra un tūrisma produkta «Sver un mēri» interjera
projektu. Projekta paredzamās izmaksas – Ls 24 400,00.
Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas pašvaldībām ir līdz 90%.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Bauskas novada administrācijai sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu „Aprīkojuma
iegāde Bauskas novada tūrisma informācijas centra pakalpojumu pieejamības
nodrošināšanai” biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā konkursā līdz
2011.gada 11.jūlijam.
2. Par projekta vadītāju noteikt pašvaldības iestādes „Bauskas Novadpētniecības un
mākslas muzejs” struktūrvienības „Bauskas Tūrisma informācijas centrs” vadītāju Inesi
Turkupoli-Zilpuri.
3. Apstiprināt Bauskas novada domes projekta kopējās plānotās izmaksas Ls 24 400,00, no
kurām attiecināmās izmaksas ir Ls 20 000,00, t.sk. no attiecināmajām izmaksām:
ELFLA finansējums ir 90 % - Ls 18 000,00, pašvaldības līdzfinansējums 10 % - Ls 2
000,00, neattiecināmās izmaksas ir PVN 22% Ls 4 400,00.
4. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu projekta
kopējām plānotajām izmaksām no Bauskas novada domes 2011.gada un 2012.gada
budţeta līdzekļiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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5.§
Par atbalstu projektam „Interaktīvo pašvaldības informācijas punktu
izveidošana”.
(I.TIJONE, E.STAPKĒVIČA, V.PURMALE, V.GRIGORJEVA)
ZIŅO: I.TIJONE.
Lai veicinātu pašvaldības komunikāciju ar vietējiem iedzīvotājiem, nodrošinātu
operatīvas informācijas pieejamību, novada administrācija sagatavojusi pieteikumu
izsludinātajam projektu konkursam. Projektā paredzēts izveidot 3 interaktīvus punktus pilsētāveikalā RIMI, Rātsnamā un autoostā.
E.Stapkēviča sniedz skaidrojumu par tehnisko risinājumu.
Lai veicinātu sekmīgu Bauskas pašvaldības komunikāciju ar vietējiem iedzīvotājiem,
nodrošinātu pašvaldībai iespējas operatīvi izvietot aktuālo informāciju, savukārt iedzīvotājiem
informācijas pieejamību, uzrunātu daţāda vecuma auditoriju un uzlabotu pašvaldības tēlu,
Bauskas novada administrācija sagatavojusi projekta priekšlikumu „Interaktīvo pašvaldības
informācijas punktu izveidošana”. Projektu plānots iesniegt Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (tālāk tekstā ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass
413.pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību
stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludinātajā projektu konkursā.
Projektā paredzētie darbi – izveidot 3 interaktīvus pašvaldības informācijas punktus, kas
būtu izvietoti veikalā RIMI, Rātsnamā un Bauskas autoostā.
Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas pašvaldībām ir līdz 90%.
Projekts atbilst 2.2.rīcībai „Apmācību un interešu klubu aktivitāšu ieviešana”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Bauskas novada administrācijai sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu „Interaktīvo
pašvaldības informācijas punktu izveidošana” biedrības „Bauskas rajona lauku
partnerība” izsludinātajā projektu konkursā līdz 2011.gada 11.jūlijam.
2. Par projekta vadītāju noteikt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Ilzi Tijoni.
3. Apstiprināt Bauskas novada domes projekta kopējās plānotās izmaksas Ls 24 400,00, no
kurām attiecināmās izmaksas ir Ls 20 000,00, t.sk. no attiecināmajām izmaksām:
ELFLA finansējums ir 90 % - Ls 18 000,00, pašvaldības līdzfinansējums Ls 6 400,00
t.sk. PVN 22%.
4. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada domes projekta
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada domes 2012.gada budţeta
līdzekļiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

6.§
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Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu
bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Īslīces sieviešu klubs „Rītausma” projekta
„Rītausmas ciema rotaļu laukuma rekonstrukcija” realizācijai.
(I.TIJONE, V.PURMALE)
ZIŅO: I.TIJONE.
Saņemts sieviešu kluba „Rītausma” iesniegums, kurā lūgts nodot bezatlīdzības lietošanā
zemi uz 7 gadiem, kas nepieciešama projekta realizācijai- skeitparka rampas uzstādīšanai un
laukuma asfaltēšanai. Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Iebildumu par sagatavoto lēmuma projektu nav.
Bauskas novada domē 2011.gada 5.jūnijā saņemts biedrības „Īslīces sieviešu klubs
„Rītausma”” (turpmāk – Biedrība) iesniegums, kuram pievienota Valsts ieņēmumu dienesta
27.08.2010. lēmuma Nr.4.1-4/44247 kopija. Iesniegumā izteikts lūgums nodot bezatlīdzības
lietošanā Biedrībai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemi ar kadastra numuru 4068
002 0568 – 600 m2 platībā uz 7 (septiņiem) gadiem skeitparka rampas uzstādīšanai.
Bauskas novada dome konstatēja, ka Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma
organizācijas statuss, līdz ar to normatīvie akti šādu iespēju pieļauj.
Patapināmais zemesgabals 0,06 ha ir daļa no pašvaldības nekustamā īpašuma „Pagasts”,
Īslīces pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr.4068 002 0406, kas reģistrēts Bauskas
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, nodalījuma Nr.524, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4068 002 0568 ar kopplatību 1,04 ha.
Ievērojot iepriekšminētos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 4.1 punktu, 5.panta trešo, piekto un sesto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Patapināt biedrībai „Īslīces sieviešu klubs „Rītausma”” pašvaldībai piederošo nekustamā
īpašuma „Pagasts”, Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4068 002 0406, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4068 002 0568 daļu 0,06 ha platībā saskaņā ar
pielikumu.
2. Īpašuma patapinājuma termiņš 7 (septiņi) gadi.
3. Uzdot Bauskas novada administrācijai noslēgt ar biedrību „Īslīces sieviešu klubs
„Rītausma”” īpašuma patapinājuma līgumu, paredzot tajā šādu noteikumu: līgums
izbeidzams gadījumos, ja Biedrība zaudē sabiedriskā labuma organizācijas statusu un ja
projekts netiek realizēts.
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7.§
Par atbalstu projektam „Grenctāles kultūras nama pieejamības
uzlabošana”.
(I.TIJONE, V.PURMALE, G.TARVIDS, V.PURMALE, A.FELDMANIS, B.MARČENKOVA)
ZIŅO: I.TIJONE.
Saņemts Brunavas pagasta pārvaldes iesniegums, kurā lūgts atbalstīt projekta ideju par
Grenctāles kultūras nama pieejamības uzlabošanu. Projektā paredzēti darbi- trenaţieru zāles
remonts, durvju remonts, nomaiņa, ārsienu renovācija, elektrosadales nomaiņa. Projekta atbalsta
gadījumā pašvaldības līdzfinansējums ir Ls 5376,45.
Deputāti G.Tarvids un A.Feldmanis saka, ka jārisina arī jautājumi par jumta seguma
maiņu, betona plākšņu pie kultūras nama nomaiņu.
Deputāti balso par sagatavoto lēmuma projektu.
Bauskas novada domē 2011.gada 18.aprīlī saņemts Brunavas pagasta pārvaldes
iesniegums, kurā lūgts atbalstīt projekta ideju „Grenctāles kultūras nama pieejamības
uzlabošana”. Projektu plānots iesniegt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (tālāk
tekstā ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413.pasākuma „Lauku
ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas
teritorijā” ietvaros biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Projektā paredzētie darbi – trenaţieru zāles remonts, galvenās ieejas durvju nomaiņa, sānu
ieejas mezgla remonts, ārsienas renovācija, elektrosadales nomaiņa.
Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas pašvaldībām ir līdz 90%.
Projekts atbilst 3.1.rīcībai „Publiski pieejamas vides labiekārtošana, infrastruktūras izveide un
esošu objektu uzlabošana”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Bauskas novada administrācijai sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu „Grenctāles
kultūras nama pieejamības uzlabošana” biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludinātajā projektu konkursā līdz 2011.gada 11.jūlijam.
2. Par projekta vadītāju noteikt Brunavas pagasta pārvaldes vadītāju Baibu Marčenkovu.
3. Apstiprināt Bauskas novada domes projekta kopējās izmaksas Ls 20497,70 t.sk PVN
22% Ls 3696,31. ELFLA līdzfinansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb Ls
15121,25, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no attiecināmajām
izmaksām, kas kopā ar PVN 22% (Ls 3696,31) ir Ls 5376,45.
4. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada domes projekta
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada domes 2012.gada budţeta
līdzekļiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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8.§
Par atbalstu projektam „Īslīces kultūras nama aprīkošana”.
(I.TIJONE, V.PURMALE, J.FELDMANIS)
ZIŅO: I.TIJONE.
Īslīces pagasta pārvalde lūdz atbalstīt projekta ideju par kultūras nama aprīkošanuskatuves deju grīdas seguma nomaiņu, mēbeļu iegādi un apskaņošanas tehnikas iegādi. Projekta
kopējās izmaksas ir 24400 lati, pašvaldības līdzfinansējums- 10%.
Iebildumu nav.
Bauskas novada domē 2011.gada 19.maijā saņemts Īslīces pagasta pārvaldes iesniegums,
kurā lūgts atbalstīt projekta ideju „Īslīces kultūras nama aprīkošana”. Projektu plānots iesniegt
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (tālāk tekstā ELFLA) Lauku attīstības
programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413.pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros biedrības
„Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Projekta nepieciešamības pamatojums – skatuves dēļu grīda kalpo jau 38 gadus, naglas un
skabargas traucē mēģinājumos un koncertos, lai tie varētu notikt kvalitatīvi, nepieciešams jauns
deju grīdas segums; sakarā ar kultūras nama pasākumu un kolektīvu skaita pieaugumu
nepieciešams iegādāties mēbeles 3.stāva zālei un kora telpai, kā arī tehnisko aprīkojumu.
Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas pašvaldībām ir līdz 90%.
Projekts atbilst 3.1.rīcībai „Publiski pieejamas vides labiekārtošana, infrastruktūras izveide un
esošu objektu uzlabošana”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Bauskas novada administrācijai sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu „Īslīces
kultūras nama aprīkošana” biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā
projektu konkursā līdz 2011.gada 11.jūlijam.
2. Par projekta vadītāju noteikt Īslīces pagasta pārvaldes vadītāju Jāni Baranu.
3. Apstiprināt Bauskas novada domes projekta kopējās izmaksas Ls 24400,00 t.sk PVN
22% Ls 4400,00. ELFLA līdzfinansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb Ls
18000,00, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no attiecināmajām
izmaksām, kas kopā ar PVN 22% (Ls 4400,00) ir Ls 6400,00.
4. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada domes projekta
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada domes 2012.gada budţeta
līdzekļiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

9.§
Par atbalstu projektam „Estrādes atjaunošana Brunavas pagasta „Ērgļos””.
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(I.TIJONE, V.PURMALE, J.FELDMANIS, B.MARČENKOVA, G.TARVIDS,
J.LANDORFS)
ZIŅO: I.TIJONE.
Novada domē saņemts biedrības „Māmiņu klubs „Stīga”” iesniegums, kurā lūgts atbalstīt
projekta ideju par estrādes atjaunošanu Ērgļos. Lai projektu varētu realizēt, nepieciešams
patapināt zemi uz 7 gadiem. Projektā paredzēta Ērgļu estrādes rekonstrukcija. Biedrība šo
projektu realizē pašvaldības iedzīvotāju interesēs.
Turpina B.Marčenkova: pašreiz estrādes teritorija nav izmantojama. Teritorija ir
jālabiekārto, tāpēc atbalstāma biedrības iniciatīva. Biedrība daudz dara pagasta iedzīvotāju labā,
lūdz atbalstīt.
Arī deputāti G.Tarvids un J.Landorfs atbalsta biedrības darbību, dalību projektos, kas
notiek sabiedrības interesēs.
R.Čakāne saka, ka būtu vēlams, ja laukums tiktu sakārtots tā, ka to varētu izmantot arī
sporta aktivitātēm.
Bauskas novada domē 2011.gada 20.jūnijā saņemts biedrības „Māmiņu klubs „Stīga””
iesniegums, kurā lūgts atbalstīt projekta „Estrādes atjaunošana Brunavas pagasta Ērgļos” ideju
un patapināt projekta realizēšanai zemesgabalu Brunavas pagasta Ērgļos. Projektu plānots
iesniegt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.2013.gadam 4.ass 413.pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros biedrības „Bauskas rajona
lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Projektā paredzētie darbi – Ērgļu parka estrādes rekonstrukcija. Projekta paredzamās
izmaksas Ls 20000,00. Projekts atbilst 1.2.rīcībai „Atbalsts kopienu pašiniciatīvām”.
Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam ,,Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam ,,Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas biedrībām ir līdz 90%.
Lai biedrība „Māmiņu klubs „Stīga”” varētu realizēt projektu, nepieciešams patapināt
zemi vismaz uz 7 gadiem.
Patapināmais zemesgabals 0,09 ha ir daļa no pašvaldības nekustamā īpašuma „Ērgļu
parks”, Ērgļos, Brunavas pagastā, Bauskas novadā, 3,05 ha kopplatībā, kadastra
Nr.40460060204, kas reģistrēts Bauskas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, nodalījuma
Nr.1000 0049 2335.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, likuma „Par
valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 4.1
punktu, 5.panta trešo, piekto un sesto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
J.Feldmanis, Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale,
G.Tarvids), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Māmiņu klubs „Stīga”” projekta iesniegumu „Estrādes atjaunošana
Brunavas pagasta Ērgļos”.
2. Patapināt biedrībai „Māmiņu klubs „Stīga”” projekta „Estrādes atjaunošana Brunavas
pagasta Ērgļos” īstenošanai nekustamā īpašuma „Ērgļu parks”, Ērgļos, Brunavas
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3.
4.

5.
6.

pagastā, Bauskas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40460060204 daļu
0,09 ha platībā saskaņā ar pielikumu.
Īpašuma patapinājuma termiņš – 7 gadi.
Noteikt, ka zemes patapinājuma līgums stājas spēkā ar projekta „Estrādes atjaunošana
Brunavas pagasta Ērgļos” iesniegšanas dienu, paredzot tajā šādu noteikumu: līgums
izbeidzams gadījumos, ja Biedrība zaudē sabiedriskā labuma organizācijas statusu un ja
projekts netiek realizēts.
Uzdot Bauskas novada administrācijai sagatavot un noslēgt ar biedrību „Māmiņu klubs
„Stīga”” īpašuma patapinājuma līgumu.
Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt finansējumu biedrībai Ls 2000,00 (divi tūkstoši
lati, 00 santīmi) projekta realizācijai no Bauskas novada pašvaldības 2012.gada budţeta
līdzekļiem.

Plkst.11.15 aiziet deputāte I.Dombrovska.

10.§
Par atbalstu projektam „Bauskas Bērnu un jauniešu centra darbības
pilnveidošana”.
(I.TIJONE)
ZIŅO: I.TIJONE.
Lai daţādotu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, Bauskas Bērnu un jauniešu
centrs sagatavojis projekta pieteikumu par centra darbības pilnveidošanu. Projektā paredzēta
pagalma bruģēšana Kalna ielā 14A. Projekta atbalsta gadījumā nepieciešams pašvaldības
līdzfinansējums 3278,69 latu apmērā.
Jautājumu nav.
Lai daţādotu vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, pilnveidotu
iedzīvotāju zināšanas par mākslu un amatniecību un veicinātu interešu klubu attīstību Bauskas
novadā, nepieciešams labiekārtot Bauskas Bērnu un jauniešu centra pagalmu. Bauskas novada
pašvaldības iestāde „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” sagatavojis projekta priekšlikumu
„Bauskas Bērnu un jauniešu centra darbības pilnveidošana”. Projektu plānots iesniegt Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (tālāk tekstā ELFLA) Lauku attīstības programmas
2007.-2013.gadam 4.ass 413.pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros biedrības „Bauskas rajona
lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Projektā paredzētie darbi – Bauskas Bērnu un jauniešu centra Kalna ielā 14A, Bauskā
pagalma bruģēšana.
Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas pašvaldībām ir līdz 90%.
Projekts atbilst 2.2.rīcībai „Apmācību un interešu klubu aktivitāšu ieviešana”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 5.punktu,
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Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, G.Tarvids),
„pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Bauskas novada administrācijai sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu „Bauskas
Bērnu un jauniešu centra darbības pilnveidošana” biedrības „Bauskas rajona lauku
partnerība” izsludinātajā projektu konkursā līdz 2011.gada 11.jūlijam.
2. Par projekta vadītāju noteikt Bauskas Bērnu un jauniešu centra direktori Benitu
Svarenieci.
3. Apstiprināt Bauskas novada domes projekta kopējās izmaksas Ls 12500,00 t.sk PVN
22% Ls 2254,10. ELFLA līdzfinansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb Ls
9221,31, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no attiecināmajām
izmaksām, kas kopā ar PVN 22% (Ls 2254,10) ir Ls 3278,69.
4. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada domes projekta
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada domes 2012.gada budţeta
līdzekļiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

11.§
Par atbalstu projektam „Bauskas novada jauniešu apvienības darbības
centra aprīkošana”.
(I.TIJONE)
ZIŅO: I.TIJONE.
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs sagatavojis projekta priekšlikumu par centra jauniešu
apvienības darbības centra aprīkošanu, iegādājoties krēslus, plauktus, datortehniku. Tas dotu
iespēju daţādot jauniešu aktivitātes, rosinātu jauniešus iekļauties sabiedriskos procesos. Projekta
kopējās izmaksas ir Ls 28882,13, pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb 755,97.
Iebildumu nav.
Bauskas novada interešu izglītības iestāde „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” ir
sagatavojusi projekta pieteikumu „Bauskas novada jauniešu apvienības darbības centra
aprīkošana”, lai radītu apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai, atbalstītu jauniešu
iniciatīvas un veicinātu jauniešu sociālo iekļaušanu, aktīvi iesaistot viņus sabiedriskajos
procesos un rosinot uzņemties atbildību, kā arī nodrošinātu piekļuvi jauniešu vajadzībām un
interesēm atbilstošai informācijai. Projektu plānots iesniegt Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (tālāk tekstā ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass
413.pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību
stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība”
izsludinātajā projektu konkursā.
Projektā paredzētie darbi –Bauskas Bērnu un jauniešu centra Bauskas novada jauniešu
apvienības darbības centra aprīkošana, iegādājoties plauktus, krēslu, datortehniku, biroja
aprīkojumu, lai nodrošinātu iespēju sagatavot un īstenot neformālās izglītības aktivitātes,
seminārus, sagatavotu kvalitatīvus, jauniešu auditorijai paredzētus brīvā laika pavadīšanas
pasākumus (piem., „Jauniešu diena” – kā ikgadēju tradīciju), nodrošinātu iespēju īstenot
jauniešu iniciatīvu projektus, kā arī veidotu sabiedrībai pieejamu virtuālu foto un video albumu
par jauniešu aktivitātēm Bauskas novadā, tādējādi popularizējot jauniešu aktivitātes un veicinot
arvien lielākas neaktīvās jauniešu daļas iesaistīšanos.
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Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas pašvaldībām ir līdz 90%.
Projekts atbilst 2.2.rīcībai „Apmācību un interešu klubu aktivitāšu ieviešana”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, G.Tarvids),
„pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Bauskas novada administrācijai sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu „Bauskas
novada jauniešu apvienības darbības centra aprīkošana” biedrības „Bauskas rajona lauku
partnerība” izsludinātajā projektu konkursā līdz 2011.gada 11.jūlijam.
2. Par projekta vadītāju noteikt Bauskas Bērnu un jauniešu centra direktori Benitu
Svarenieci.
3. Apstiprināt Bauskas novada domes projekta kopējās izmaksas Ls 2882,13 t.sk PVN 22%
Ls 519,73. ELFLA līdzfinansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb Ls 2126,16,
Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no attiecināmajām izmaksām, kas
kopā ar PVN 22% (Ls 519,73) ir Ls 755,97.
4. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada domes projekta
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada domes 2012.gada budţeta
līdzekļiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

12.§
Par atbalstu projektam „Bauskas novada izglītības iestāţu drošības
uzlabošana”.
(I.TIJONE, J.FEJDMANIS)
ZIŅO: I.TIJONE.
Lai sekmētu izglītības iestāţu drošību, Izglītības pārvalde sagatavojusi projekta
priekšlikumu. Tajā paredzēts izglītības iestādēs veikt remontdarbus, izbūvēt zibens aizsardzības
ierīces, uzstādīt trauksmju izziņošanas sistēmas un veikt citus drošības pasākumus.
J.Feldmanis iesaka precizēt lēmuma projektu, konkretizējot veicamos remontdarbus
Uzvaras vidusskolā.
Citu iebildumu vai jautājumu nav.
Lai sekmētu Bauskas novada izglītības iestāţu drošību Bauskas novada Izglītības pārvalde
sagatavojusi projekta priekšlikumu „Bauskas novada izglītības iestāţu drošības uzlabošana”.
Projektu plānots iesniegt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (tālāk tekstā ELFLA)
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413.pasākuma „Lauku ekonomikas
daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā”
ietvaros biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Projektā paredzētie darbi – Uzvaras vidusskolā veikt remontdarbus (centrālās fasādes
kāpņu remonts, iekštelpu kāpņu remonts, lietus kanalizācijas sistēmas remonts, ārdurvju
nomaiņa), Pamūšas speciālai internātpamatskolai un Meţgaļu pamatskolai izbūvēt zemējuma un
zibens aizsardzības ierīces, Meţotnes pamatskolai uzstādīt ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
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izziņošanas sistēmu, Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei „Zīlīte” Plūdoņa ielā 60,
Bauskā izbūvēt evakuācijas pāreju no viena korpusa uz otru, pie Codes pamatskolas ierīkot
ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu, Ozolaines pamatskolas katlu mājai izbūvēt metāla
skursteņa zemējumu un ierīkot zibensnovedēju.
Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas pašvaldībām ir līdz 90%.
Projekts atbilst 1.3.rīcībai „Pakalpojumu nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, G.Tarvids),
„pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Bauskas novada administrācijai sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu „Bauskas
novada izglītības iestāţu drošības uzlabošana” biedrības „Bauskas rajona lauku
partnerība” izsludinātajā projektu konkursā līdz 2011.gada 11.jūlijam.
2. Par projekta vadītāju noteikt Bauskas novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieku
Aleksandru Novicki.
3. Apstiprināt Bauskas novada domes projekta kopējās izmaksas Ls 22622,96 t.sk PVN
22% Ls 4079,55. ELFLA līdzfinansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb Ls
16689,07, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no attiecināmajām
izmaksām, kas kopā ar PVN 22% (Ls 4079,55) ir Ls 5933,89.
4. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada domes projekta
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada domes 2012.gada budţeta
līdzekļiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

13.§
Par atbalstu projektam „Aprīkojuma iegāde un remontdarbi Bauskas
novada izglītības iestāţu pakalpojumu uzlabošanai”.
(I.TIJONE, U.KOLUŢS, V.GRIGORJEVA)
ZIŅO: I.TIJONE.
Šo projekta priekšlikumu sagatavojusi Izglītības pārvalde. Projektā paredzētie darbiaprīkojuma iegāde Bauskas 1., 2.vidusskolai, Īslīces vidusskolai, Meţotnes, Griķu, Vecsaules,
Codes pamatskolām, Meţotnes internātvidusskolai, pirmsskolas izglītības iestādei „Lācītis”, kā
arī remontdarbu veikšana skolās .Projekta atbalsta gadījumā nepieciešamais pašvaldības
līdzfinansējums ir 8615 lati.
Jautājumu, iebildumu nav.
Lai sekmētu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību Bauskas novada
izglītības iestādēs, nepieciešams pilnveidot izglītības iestāţu aprīkojumu, veikt remontdarbus
izglītības iestādēs, kā arī remontdarbus autobusiem skolēnu pārvadājumiem. Bauskas novada
Izglītības pārvalde sagatavojusi projekta priekšlikumu „Aprīkojuma iegāde un remontdarbi
Bauskas novada izglītības iestāţu pakalpojumu uzlabošanai”. Projektu plānots iesniegt Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (tālāk tekstā ELFLA) Lauku attīstības programmas
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2007.-2013.gadam 4.ass 413.pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros biedrības „Bauskas rajona
lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Projektā paredzētie darbi – iegādāties aprīkojumu Bauskas 1. vidusskolai, Bauskas 2.
vidusskolai, Īslīces vidusskolai, Bauskas pilsētas pamatskolai, Meţotnes pamatskolai, Griķu
pamatskolai, pirmsskolas izglītības iestādei „Lācītis”, Meţotnes internātvidusskolai, Vecsaules
pamatskolai, Codes pamatskolai, kā arī veikt remontdarbus Ozolaines pamatskolā, Meţotnes
internātvidusskolā un skolēnu autobusiem Codes pamatskolai un Ozolaines pamatskolai.
Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas pašvaldībām ir līdz 90%.
Projekts atbilst 1.3.rīcībai „Pakalpojumu nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, G.Tarvids),
„pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Bauskas novada administrācijai sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu „Aprīkojuma
iegāde un remontdarbi Bauskas novada izglītības iestāţu pakalpojumu uzlabošanai”
biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā līdz
2011.gada 11.jūlijam.
2. Par projekta vadītāju noteikt Bauskas novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieku
Aleksandru Novicki.
3. Apstiprināt Bauskas novada domes projekta kopējās izmaksas Ls 26615,00 t.sk PVN
22% Ls 4799,43. ELFLA līdzfinansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb Ls
18000,00, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no attiecināmajām
izmaksām, kas kopā ar neattiecināmajām izmaksām tai skaitā PVN 22% ir Ls 8615,00.
4. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada domes projekta
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada domes 2012.gada budţeta
līdzekļiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

14.§
Par atbalstu projektam „Rotaļlaukums bērnu vispusīgai attīstībai
pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis””.
(I.TIJONE, R.ČAKĀNE, G.TARVIDS, J.FELDMANIS)
ZIŅO: I.TIJONE.
Lūdz atbalstīt pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” projekta ideju par rotaļlaukuma
izveidošanu daţādām bērnu aktivitātēm- nodarbībām, sportam, uzstādot stacionāras rotaļu āra
iekārtas. Projekta kopējās izmaksas ir 20000 lati, pašvaldības līdzfinansējums- Ls 5245,90.
Deputāti atbalsta pirmsskolas izglītības iestādes iniciatīvu.
G.Tarvids iesaka iestādēm domāt arī par drošības kameru uzstādīšanu.
Bauskas novada domē 2011.gada 16.maijā saņemts Bauskas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” iesniegums, kurā lūgts atbalstīt projekta ideju
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„Rotaļlaukums bērnu vispusīgai attīstībai pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis””. Projektu
plānots iesniegt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (tālāk tekstā ELFLA) Lauku
attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413.pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros
biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Projektā paredzētie darbi – izveidot drošu, gaumīgu, iztēli rosinošu, modernu
rotaļlaukumu, kurā pilnveidotu fizisko spēju un kustību apguvi, attīstītu droša un veselīga
dzīvesveida iemaņas. Plānots izveidot četras aktivitāšu zonas - nodarbību, sporta, aktīvo un
mazo bērnu zonu 2 – 7 gadus veciem bērniem, uzstādot stacionāras āra rotaļu iekārtas.
Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas pašvaldībām ir līdz 90%.
Projekts atbilst 1.3.rīcībai „Pakalpojumu nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, G.Tarvids),
„pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Bauskas novada administrācijai sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu
„Rotaļlaukums bērnu vispusīgai attīstībai pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis””
biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā līdz
2011.gada 11.jūlijam.
2. Par projekta vadītāju noteikt Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
„Lācītis” vadītāju Sarmīti Perševicu.
3. Apstiprināt Bauskas novada domes projekta kopējās izmaksas Ls 20000,00 t.sk PVN
22% Ls 3606,56. ELFLA līdzfinansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb Ls
14754,10, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no attiecināmajām
izmaksām, kas kopā ar PVN 22% (Ls 3606,56) ir Ls 5245,90.
4. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada domes projekta
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada domes 2012.gada budţeta
līdzekļiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

15.§
Par atbalstu projektam „Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” bērnu
rotaļu un sporta zonas rekonstrukcija”.
(I.TIJONE)
ZIŅO: I.TIJONE.
Saņemts pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” iesniegums, kurā lūgts atbalstīt
projekta ideju par bērnu rotaļu un sporta zonas rekonstrukciju, iegādājoties jaunas, drošas
iekārtas un ierīces bērnu aktivitātēm. Šā projekta kopējās izmaksas ir 20000 lati, pašvaldības
līdzfinansējums- 5245,90 lati.
Iebildumu nav.
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Bauskas novada domē 2011.gada 26.maijā saņemts Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādes „Pasaulīte” iesniegums, kurā lūgts atbalstīt projekta ideju „Pirmsskolas izglītības
iestādes „Pasaulīte” bērnu rotaļu un sporta zonas rekonstrukcija”. Projektu plānots iesniegt
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (tālāk tekstā ELFLA) Lauku attīstības
programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 413.pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros biedrības
„Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Projektā paredzētie darbi – labiekārtot pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” Saules
ielā 8, Bauskā bērnu rotaļlaukuma teritoriju, izveidojot nelielu zonu sportam un iegādājoties
jaunas, drošas un kvalitatīvas stacionāras āra rotaļu ierīces bērnu aktīvām kustībām, lai
pilnveidotu fizisko spēju un kustību apguvi, attīstītu droša un veselīga dzīvesveida iemaņas.
Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas pašvaldībām ir līdz 90%.
Projekts atbilst 1.3.rīcībai „Pakalpojumu nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, G.Tarvids),
„pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Bauskas novada administrācijai sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu
„Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” bērnu rotaļu un sporta zonas
rekonstrukcija” biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu
konkursā līdz 2011.gada 11.jūlijam.
2. Par projekta vadītāju noteikt Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes
„Pasaulīte” vadītāju Dainu Kadiševsku.
3. Apstiprināt Bauskas novada domes projekta kopējās izmaksas Ls 20000,00 t.sk PVN
22% Ls 3606,56. ELFLA līdzfinansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb
Ls 14754,10, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no attiecināmajām
izmaksām, kas kopā ar PVN 22% (Ls 3606,56) ir Ls 5245,90.
4. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada domes projekta
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada domes 2012.gada budţeta
līdzekļiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

18

16.§
Par atbalstu projektam „Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” bērnu
rotaļu un sporta zonas rekonstrukcija”.
(I.TIJONE)
ZIŅO: I.TIJONE.
Saņemts pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” iesniegums, kurā lūgts atbalstīt projekta
ideju par bērnu rotaļu un sporta zonas rekonstrukciju, iegādājoties jaunas, drošas iekārtas un
ierīces bērnu aktivitātēm. Šā projekta kopējās izmaksas ir 20000 lati, pašvaldības
līdzfinansējums- 5245,90 lati.
Iebildumu nav.
Bauskas novada domē 2011.gada 26.maijā saņemts Bauskas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādes „Zīlīte” iesniegums, kurā lūgts atbalstīt projekta ideju „Pirmsskolas izglītības
iestādes „Zīlīte” bērnu rotaļu zonas rekonstrukcija”. Projektu plānots iesniegt Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (tālāk tekstā ELFLA) Lauku attīstības programmas
2007.-2013.gadam 4.ass 413.pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros biedrības „Bauskas rajona
lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā.
Projektā paredzētie darbi – uzstādīt jaunas, drošas un kvalitatīvas stacionāras āra rotaļu
iekārtas pirmsskolas vecuma bērniem Bauskas novada pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes
„Zīlīte” Plūdoņa ielā 60, Bauskā.
Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.33 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas daţādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” nosaka, ka
atbalsta intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas pašvaldībām ir līdz 90%.
Projekts atbilst 1.3.rīcībai „Pakalpojumu nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, G.Tarvids),
„pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Bauskas novada administrācijai sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu
„Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” bērnu rotaļu zonas rekonstrukcija” biedrības
„Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā līdz 2011.gada
11.jūlijam.
2. Par projekta vadītāju noteikt Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte”
vadītāju Ilgu Ķiģeli.
3. Apstiprināt Bauskas novada domes projekta kopējās izmaksas Ls 20000,00 t.sk PVN
22% Ls 3606,56. ELFLA līdzfinansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb
Ls 14754,10, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no attiecināmajām
izmaksām, kas kopā ar PVN 22% (Ls 3606,56) ir Ls 5245,90.
4. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada domes projekta
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada domes 2012.gada budţeta
līdzekļiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

19

17.§
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi peldbaseina celtniecībai
Bauskā.
(J.FELDMANIS, A.FELDMANIS, D.LUDRIKA, J.LANDORFS, E.MILLERS,
V.GRIGORJEVA)
ZIŅO: J.FELDMANIS.
Šā gada janvārī deputāti, izstrādājot pašvaldības budţetu, kā vienu no prioritātēm noteica
sporta un kultūras nozīmes būvju tehnisko projektu izstrādāšanu. Sagatavots tehniski
ekonomiskā pamatojuma izstrādes uzdevums peldbaseina būvniecībai Bauskā; aicina deputātus
izteikt priekšlikumus.
D.Ludrika iesaka 1.11.punktu papildināt ar vārdiem „un pārējam apkalpojošam
personālam”.
U.Koluţa priekšlikums 1.1.punktā par peldbaseina celiņu skaitu labot uz „16x 25 m, 6
celiņi”. Priekšlikumu par 6 celiņu izveidi atbalsta arī deputāti E.Millers, V.Grigorjeva.
Deputāti balso par lēmuma projektu ar labojumiem pielikumā par TEP uzdevumu.
Bauskas novada domes 2011.gada 13.janvāra Finanšu komitejas sēdē tika noteiktas
prioritātes 2011.gada budţeta izstrādāšanai. Kā 2.prioritāte tika noteikta sporta un kultūras
nozīmes būvju tehnisko projektu izstrādāšana.
Peldbaseina tehniskā projekta projektēšanas uzdevumu nepieciešams izstrādāt ar
vairākiem alternatīviem risinājumiem.
Ņemot vērā Bauskas novada domes Finanšu komitejas 2011.gada 13.janvāra sēdes
lēmuma “Par prioritāšu noteikšanu 2011. gada budţeta sastādīšanā” 2.punktu, pamatojoties uz
Būvniecības likuma pirmās daļas 3.panta 3.punktu un likuma “Par pašvaldībām” otrās daļas
12.pantu un 15.panta 6. punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.Cielavs, R.Čakāne, A.Feldmanis, J.Feldmanis,
Ā.Gaile, V.Grigorjeva, U.Koluţs, J.Landorfs, T.Milgrāve, E.Millers, V.Purmale, G.Tarvids),
„pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Izstrādāt tehniski ekonomisko pamatojumu peldbaseina celtniecībai Bauskā saskaņā ar
tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes uzdevumu 1.pielikumā.
2. Uzdot Bauskas novada administrācijas Saimnieciskajai nodaļai organizēt nepieciešamās
iepirkuma procedūras tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei.
3. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi finansēt no Bauskas novada pašvaldības
2011.gada budţeta līdzekļiem.
TEP uzdevums pievienots protokolam pielikumā uz 1 lapas.
SĒDE BEIGTA 2011.gada 7.jūlijā plkst.12.10.

SĒDES VADĪTĀJS

J.FELDMANIS

SĒDES PROTOKOLĒTĀJA

M.DĀBOLA
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