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Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.janvāra nolikuma Nr.1 „Par Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumiem” 29. un 34.punktu, un Bauskas novada pašvaldības
Apbalvojumu piešķiršanas padomes 2012.gada 31.oktobra atzinumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav,
„atturas” nav, NOLEMJ:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts” Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas pils muzejs” direktoram Mārim Skanim par izcilu darbu un
nozīmīgu ieguldījumu Bauskas pils atjaunošanā, tūrisma nozares attīstībā un Bauskas novada
popularizēšanā.
(Pieteikuma iesniedzēji – Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Novadpētniecības un
mākslas muzejs”, biedrība „Zemgales Tūrisma asociācija”).
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Par projekta iesnieguma „Energoefektivitātes paaugstināšana Bauskas Valsts
ģimnāzijā un Bauskas sākumskolā” apstiprināšanu
Lai uzlabotu energoefektivitāti Bauskas Valsts ģimnāzijā un Bauskas sākumskolā, kā arī
samazinātu siltumenerģijas patēriņu un saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta
noteikumiem Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums” un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 7.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav,
„atturas” nav, NOLEMJ:
1.
Apstiprināt izglītības iestāžu „Bauskas Valsts ģimnāzija” un „Bauskas sākumskola”
izstrādāto projekta iesniegumu „Energoefektivitātes paaugstināšana Bauskas Valsts ģimnāzijā
un Bauskas sākumskolā” un uzdot minētajām iestādēm iesniegt to Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai atklātā projekta konkursam „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai".
2.
Apstiprināt projekta kopējās izmaksas Ls 772 919,53 (septiņi simti septiņdesmit divi
tūkstoši deviņi simti deviņpadsmit lati un 53 santīmi). Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
līdzfinansējums 25,5 % no attiecināmajām izmaksām jeb Ls 180 345 (viens simts astoņdesmit
tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci lati) un pašvaldības līdzfinansējums Ls 592 574,53 (pieci simti
deviņdesmit divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit četri lati un 53 santīmi).
3.
Noteikt, ka projekta atbalsta gadījumā iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” un „Bauskas
sākumskola” noslēdz līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un īsteno
projektu atbilstoši prasībām, kādas izvirzītas finansējuma saņēmējam.
4.
Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu 2013.gadā Valsts kasē vai citā
kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Par projekta iesnieguma „Energoefektivitātes paaugstināšana Bauskas
2.vidusskolā” apstiprināšanu
Lai uzlabotu energoefektivitāti Bauskas 2.vidusskolā un samazinātu siltumenerģijas
patēriņu, saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.559 „Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums” un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav,
„atturas” nav, NOLEMJ:
1.
Apstiprināt izglītības iestādes „Bauskas 2.vidusskola” izstrādāto projekta iesniegumu
„Energoefektivitātes paaugstināšana Bauskas 2.vidusskolā” un uzdot minētajai iestādei iesniegt
to Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atklātā projekta konkursam „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”.
2.
Apstiprināt projekta kopējās izmaksas Ls 1 321 413,95 (viens miljons trīs simti
divdesmit viens tūkstotis četri simti trīspadsmit lati un 95 santīmi). Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta līdzfinansējums 41,4 % no attiecināmajām izmaksām jeb Ls 292 241 (divi simti
deviņdesmit divi tūkstoši divi simti četrdesmit viens lats) un pašvaldības līdzfinansējums Ls
1 029 172,95 (viens miljons divdesmit deviņi tūkstoši viens simts septiņdesmit divi lati un 95
santīmi) no attiecināmajām izmaksām.
3.
Noteikt, ka projekta atbalsta gadījumā iestāde „Bauskas 2.vidusskola” noslēdz līgumu ar
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un īsteno projektu atbilstoši prasībām,
kādas izvirzītas finansējuma saņēmējam.
4.
Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu 2013.gadā Valsts kasē vai citā
kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Par projekta iesnieguma „Energoefektivitātes paaugstināšana Uzvaras
vidusskolas struktūrvienībā „Lācītis”” apstiprināšanu
Lai uzlabotu vispārējās izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola” struktūrvienības
„Lācītis” energoefektivitāti un samazinātu siltumenerģijas patēriņu, saskaņā ar Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto
projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai"
nolikums” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (R.Ābelnieks, J.Cielavs, I.Dombrovska, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, J.Landorfs, E.Millers, V.Purmale, J.Rumba, G.Tarvids, V.Veips), „pret” nav,
„atturas” nav, NOLEMJ:
1.
Apstiprināt izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola” izstrādāto projekta iesniegumu
„Energoefektivitātes paaugstināšana Uzvaras vidusskolas struktūrvienībā „Lācītis”” un uzdot
minētajai iestādei to Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atklātā projekta
konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai".
2.
Apstiprināt projekta kopējās izmaksas Ls 436 648,35 ( četri simti trīsdesmit seši tūkstoši
seši simti četrdesmit astoņi lati un 35 santīmi). Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
līdzfinansējums 18,8 % no attiecināmajām izmaksām jeb Ls 82 230 (astoņdesmit divi tūkstoši
divi simti trīsdesmit lati) un pašvaldības līdzfinansējums Ls 354 418,35 (trīs simti piecdesmit
četri tūkstoši četri simti astoņpadsmit lati un 35 santīmi) no attiecināmajām izmaksām.
3.
Noteikt, ka projekta atbalsta gadījumā iestāde „Uzvaras vidusskola” noslēdz līgumu ar
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un īsteno projektu atbilstoši prasībām,
kādas izvirzītas finansējuma saņēmējam.
4.
Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu 2013.gadā Valsts kasē vai citā
kredītiestādē ar pašvaldībai izdevīgāko procentu likmi.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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