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prot.Nr.20, 2.p.

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts” piešķiršanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta nolikuma Nr.2 „Par Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumiem” 29. un 35.punktu, un Bauskas novada pašvaldības
Apbalvojumu piešķiršanas padomes 2014.gada 4.un 17.septembra atzinumiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts”:
1. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pilsētas pamatskola” direktoram Jānim
Rumbam (personas kods X) par ieguldījumu izglītības attīstībā Bauskas novadā un sakarā
ar nozīmīgu dzīves un darba jubileju (pieteikuma iesniedzējs - Bauskas novada pašvaldības
iestāde „Bauskas pilsētas pamatskola”);
2. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pamatskola” skolotājai Aijai Vītoliņai
(personas kods X) par ilggadēju un apzinīgu darbu izglītības, audzināšanas un sabiedriskajā
darbā (pieteikuma iesniedzējs - Bauskas novada pašvaldības iestādes „ Codes pamatskola”
direktors Georgijs Ostrovskis);
3. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Pamūšas internātpamatskola” pensionētajai
skolotājai Veltai Šekavai (personas kods X) par mūža ieguldījumu jauniešu izglītošanā un
atzīmējot nozīmīgu dzīves jubileju (pieteikuma iesniedzējs - Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Pamūšas internātpamatskola” direktore Aelita Naumane);
4. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Pamūšas internātpamatskola” pensionētajai
skolotājai Valijai Kiseļevai (personas kods X) par ilggadēju, apzinīgu pedagoģisko darbu
un atzīmējot nozīmīgu dzīves jubileju (pieteikuma iesniedzējs - Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Pamūšas internātpamatskola” direktore Aelita Naumane);
5. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Pamūšas internātpamatskola” pensionētajai
direktorei un direktora vietniecei Intai Feldmanei (personas kods X) par ilggadēju
ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un izglītības darba organizēšanā (pieteikuma iesniedzējs
- Bauskas novada pašvaldības iestādes „Pamūšas internātpamatskola” direktore Aelita
Naumane);
6. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” pensionētajam
skolotājam Andim Jauntēvam (personas kods X) par ilggadējiem, radošiem
sasniegumiem izglītības darbā un sabiedriskajās aktivitātēs, atzīmējot nozīmīgu dzīves
jubileju (pieteikuma iesniedzējs - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Valsts
ģimnāzija” direktors Raimonds Žabovs);
7. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pamatskola” pensionētajai skolotājai
Albīnai Apsei (personas kods X) par ilggadēju, sekmīgu radošu pedagoģisko darbu

latviešu valodas kopšanā un atzīmējot nozīmīgu dzīves jubileju (pieteikuma iesniedzējs Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pamatskola” direktors Jānis Rumba);
8. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas sākumskola” pensionētajai skolotājai
Rasmai Asariņai (personas kods X) par ilggadēju un apzinīgu darbu izglītības,
audzināšanas darbā un skolas sabiedriskajā dzīvē (pieteikuma iesniedzējs - Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas sākumskola” direktore Linuta Ģerģe);
9. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas sākumskola” pensionētajai skolotājai
Astrīdai Valdei (personas kods X) par atbildīgu un radošu ieguldījumu ilggadējā mācību
un audzināšanas darbā (pieteikuma iesniedzējs - Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas sākumskola” direktore Linuta Ģerģe);
10. Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādei „Bauskas 2.vidusskola” par nopelniem
izglītībā un sabiedrības saliedēšanā novada un valsts mērogā un sakarā ar izglītības iestādes
70 gadu jubileju. Piešķirt naudas balvu EUR 1000 (viens tūkstotis euro) (pieteikuma
iesniedzējs - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas 2.vidusskola” Skolas
padome).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Mārtiņa Ružas atbrīvošanu no Izglītības, kultūras un sporta lietu
komitejas locekļa pienākumu pildīšanas
2014.gada 8.septembrī Bauskas novada pašvaldībā saņemts Bauskas novada domes
deputāta Mārtiņa Ružas iesniegums, kurā viņš lūdz atbrīvot no pienākumu pildīšanas Izglītības,
kultūras un sporta lietu komitejā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu un 55.panta
pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, D.Jātniece,
A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nebalso 1 (V.Grigorjeva), nolemj:
1. Atbrīvot Bauskas novada domes deputātu Mārtiņu Ružu no pienākumu pildīšanas Izglītības
kultūras un sporta lietu komitejā.
2. Ievēlēt Bauskas novada domes deputāti Veru Grigorjevu Izglītības, kultūras un sporta lietu
komitejā.
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Par Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada Bāriņtiesa” priekšsēdētāja ievēlēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, kurš paredz,
ka tikai domes kompetencē ir ievēlēt bāriņtiesas priekšsēdētāju, Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo
daļu, kura nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēl attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem
gadiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Ievēlēt par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Bāriņtiesa” priekšsēdētāju
Andu Smiltiņu-Plūdoni, personas kods X, uz pieciem gadiem.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.oktobrī.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada Bāriņtiesa” locekļu ievēlēšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, kurš paredz,
ka tikai domes kompetencē ir ievēlēt bāriņtiesas locekļus, Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu,
kura nosaka, ka bāriņtiesas locekļus ievēl attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Ievēlēt par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Bāriņtiesa” locekļiem uz
pieciem gadiem:
1.1. Irēnu Bajāri, personas kods X, Brunavas un Dāviņu pagasta teritorijā;
1.2. Dzintru Boču, personas kods X, Vecsaules un Gailīšu pagasta teritorijā;
1.3. Helviju Greieri, personas kods X, Mežotnes un Codes pagasta teritorijā;
1.4. Aiju Rudzīti, personas kods X, Bauskas pilsētas teritorijā;
1.5. Aiju Stabuli, personas kods X, Ceraukstes un Īslīces pagasta teritorijā.
2. Noteikt, ka lēmuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.5. apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.oktobrī.
3. Noteikt, ka lēmuma 1.4.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.novembrī.
1.
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Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā
bibliotēka” nolikumā
Likuma „Par Latvijas valsts ģerboni” 7.pants noteic, ka mazo valsts ģerboni ir tiesīgas
lietot tās pašvaldības, kurām nav sava apstiprināta ģerboņa.
Bauskas novada pašvaldība Ģerboņu likumā noteiktajā kārtībā reģistrēja Bauskas novada
ģerboni. Ģerboņu likuma 8.panta otrā daļa noteic, ka valsts institūcijām un pašvaldībām ir
tiesības lietot ģerboņus, kas reģistrēti šajā likumā noteiktajā kārtībā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu un Ģerboņu likuma 8.panta otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” nolikumā
šādu grozījumu:
izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Bauskas CB ir zīmogs ar Bauskas novada ģerboņa attēlu, noteikta parauga veidlapa, norēķinu
konti kredītiestādēs. CB var būt sava simbolika”.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada Domes sēdē
2009.gada 23.decembrī
(prot.Nr.11, 10.§)

BAUSKAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS
NOLIKUMS
(Grozījumi 28.04.2011.; 29.12.2011.; 19.12.2013.; 25.09.2014.)
Bauskā
2009.gada 23.decembrī

Nr. 15
Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
8.punktu, „Bibliotēku likumu”

Bauskas Centrālā bibliotēka ir dibināta 1922.gadā.
Bauskas Centrālās bibliotēkas adrese: Kalna iela 18, Bauska, Bauskas nov., LV-3901. (Grozīts
29.12.2011.)
I. Vispārīgie noteikumi
1. Bauskas Centrālā bibliotēka (turpmāk- Bauskas CB) ir Bauskas novada kultūras,
izglītības un informācijas patstāvīgā iestāde, kuras darbības mērķis ir iedzīvotāju
bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Bauskas CB veic Bauskas
novada centrālās bibliotēkas funkcijas saskaņā ar Bauskas novada domes 24.02.2011.
lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas pilnveidošanu” un
reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Bauskas novada, Iecavas novada, Rundāles
novada, Vecumnieku novada pašvaldību bibliotēkām saskaņā ar Bauskas rajona padomes
2001.gada 15.novembra lēmumu „Par rajona Centrālo bibliotēku (prot. Nr.12, 2.p.),
Bauskas pilsētas Domes 2001.gada 22.novembra lēmumu „Par Bauskas rajona
pašvaldības iestādes „Rajona Centrālā bibliotēka” pārņemšanu” un Latvijas Bibliotēku
padomes apstiprināto akreditācijas atzinumu (2007.gada 18.janvāra sēdes lēmums)
(28.04.2011.grozījumu redakcijā).
2. Bauskas CB darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Bibliotēku likumu, likumu „Par
pašvaldībām”, citiem likumiem, normatīviem aktiem un šo nolikumu.
3. Bauskas CB ir zīmogs ar Bauskas novada ģerboņa attēlu, noteikta parauga veidlapa,
norēķinu konti kredītiestādēs. CB var būt sava simbolika. (25.09.2014.grozījumu
redakcijā.)
4.

Bauskas CB vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Bauskas novada
Dome. Darba līgumu ar Bauskas CB direktoru noslēdz Bauskas novada pašvaldības
izpilddirektors.

5.

Bauskas CB ekonomisko bāzi veido Bauskas novada Domes iedalītie budžeta līdzekļi un
Iecavas novada, Vecumnieku novada, Rundāles novada iedalītie līdzekļi galvenās
bibliotēkas funkciju veikšanai pēc savstarpēji noslēgtā līguma ar Bauskas novada domi,
uzņēmumu, iestāžu, organizāciju u.c. juridisko personu asignējumi.

6. Bauskas CB materiālo bāzi veido grāmatu, žurnālu audiovizuālo materiālu un
elektronisko izdevumu krājums, kā arī inventārs, kas atrodas bibliotēkas bilancē un
norādīts inventāra sarakstā.
II. Bauskas Centrālās bibliotēkas uzdevumi
7. Nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un
nepieciešamās informācijas saņemšanu, sniedzot viņiem pieejamus bibliotekāros,
bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus saskaņā ar Bauskas novada domes
apstiprinātajiem bibliotēkas lietošanas noteikumiem.
8. Komplektēt bibliotēkas krājumu, veikt jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, nodrošināt
iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu un norakstīšanu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām, abonēt elektroniskās informācijas datubāzes.
9. Lietotāju apkalpošanas darbā izmantot Starpbibliotēku abonementa un Starptautiskā
starpbibliotēku abonementa iespējas, nodrošinot citu Latvijas un ārvalstu bibliotēku
krājumu pieejamību ikvienam lietotājam.
10. Organizēt bibliotēkas, literatūru, lasīšanu popularizējošus pasākumus.
11. Nodrošināt valsts, novada institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību.
12. Ieviest lietotāju apkalpošanas darbā jaunas, mūsdienīgas darba formas un informācijas
tehnoloģijas, izglītot bibliotēkas lietotājus mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju un
elektroniskās informācijas resursu izmantošanā.
13. Organizēt bibliotēkas darbinieku tālākizglītības un apmācības pasākumus.
14. Ievērot bibliotēku nozares standartus un bibliotēku darba tehnoloģijas pamatprasības.
15. Bauskas CB kā Bauskas novada centrālā un reģiona galvenā bibliotēka sadarbībā ar
pašvaldībām, veic šādus uzdevumus: (28.04.2011.grozījumu redakcijā)
15.1.
veic novadu depozītbibliotēkas, apmaiņas fonda un novadu Starpbibliotēku
abonementa (SBA) un Starptautiskā starpbibliotēku abonementa (SSBA) funkcijas;
15.2.
sadarbojas ar pašvaldībām bibliotēku darba jautājumos un koordinē visu novadu
publisko bibliotēku darbību;
15.3.
konsultē novadu pašvaldības to pārziņā esošo publisko bibliotēku darba
jautājumos;
15.4.
veic dāvinājumu un par valsts budžeta līdzekļiem iegādāto grāmatu bibliotekāro
apstrādi, sadali, uzskaiti un operatīvu nodošanu novadu bibliotēkām;
15.5.
veido novadu bibliotēku elektronisko kopkatalogu, kartotēkas, datubāzes;
15.6.
koordinē novadu vienoto bibliotēku informācijas tīkla darbību;
15.7.
koordinē novadpētniecības, bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu novadu
bibliotēkās;
15.8.
uzkrāj, apkopo un analizē novadu bibliotēku darba profesionālo un statistisko
informāciju, nodrošina bibliotēku darba statistisko pārskatu un atskaišu iesniegšanu
Latvijas Nacionālajai bibliotēkai un Kultūras ministrijai;
15.9.
veic novadu bibliotēku nozares attīstības plānošanu, izstrādā attīstības
programmas, projektus, pārskatus;
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15.10.
veic novadu publisko bibliotēku darba tehnoloģijas pamatprasību pārraudzību,
sniedz tām nepieciešamo profesionālo un konsultatīvo palīdzību (bibliotēku
apmeklējumi uz vietām, semināru, kursu, pieredzes apgūšanas pasākumu organizēšanu).
15.11.
organizē bibliotēku darbinieku profesionālos konkursus;
15.12.
piedalās bibliotēku krājumu inventarizācijās.
III. Bauskas Centrālās bibliotēkas tiesības
16. Pastāvīgi noteikt savas darbības konkrētās formas, saturu, virzienus saskaņā ar nolikumā
fiksētiem bibliotēkas uzdevumiem un tās juridisko statusu.
17. Bauskas CB direktors izstrādā Bauskas CB struktūras un amatu saraksta (norādot tajā
mēnešalgas apmēru) un iesniedz to apstiprināšanai Bauskas novada domē.
(29.12.2011.grozījumu redakcijā.)
18. Saņemt no Bauskas novada domes bibliotēkas uzturēšanai un attīstībai nepieciešamos
finanšu līdzekļus, kā arī bibliotēkas darbībai un sabiedriskajai pieejamībai nepieciešamo
nodrošinājumu: piemērotas telpas, vajadzīgo tehnisko aprīkojumu, pietiekamus līdzekļus
grāmatu un periodikas iegādei, jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanai un uzturēšanai,
bibliotēkas telpu īrei u.c.
19. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem veikt saimniecisko darbību bibliotēkas darbības
attīstīšanai.
20. Saskaņā ar „Bibliotēkas lietošanas noteikumiem” saņemt naudas līdzekļus par maksas
pakalpojumiem, soda naudas un Bauskas CB bibliotēkas krājumam nodarīto zaudējumu
atlīdzību, kā arī ziedojumus un dāvinājumus.
21. Izmantot maksas pakalpojumu, ziedojumu, dāvinājumu, kā arī saimnieciskās darbības
rezultātā iegūtos līdzekļus bibliotēkas darbības attīstīšanai – darbinieku profesionālo
zināšanu pilnveidošanai, bibliotēkas krājumu papildināšanai, darbinieku materiālajai
stimulēšanai un darba procesa uzlabošanai.
22. Saņemt nepieciešamo informāciju no visām novadu pašvaldībām par to pārziņā esošo
bibliotēku darbu.
23. Veikt novadu publisko bibliotēku darba tehnoloģijas pamatprasību izpildes kontroli, saņemt
no tām nepieciešamo profesionālo un statistisko informāciju, piedalīties bibliotēkas krājumu
inventarizācijās un darba pārbaudēs.
24. Piedalīties novados esošo pagastu pašvaldību publisko bibliotēku darba novērtēšanā un to
vadītāju pieņemšanas un atlaišanas jautājumu izskatīšanā.
25. Slēgt civiltiesiskus darījumus, lai nodrošinātu bibliotēkas krājumu saglabāšanu,
papildināšanu, darbinieku kvalifikācijas pilnīgošanu, pakalpojumu sniegšanu lietotājiem un
citu šī nolikuma 2.daļā minēto uzdevumu veikšanai.
26. Saņemt līdzekļus no Bauskas novada domes un citiem novadiem bibliotēku sadarbībai, arī
starptautiskajai sadarbībai.
27. Apvienoties asociācijās, apvienībās, biedrībās u.c. sabiedriskās profesionālās organizācijas,
kas nav pretrunā ar pastāvošajiem likumiem un šo nolikumu.
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IV. Organizatoriskā struktūra un pārvalde
28. Bauskas CB bibliotēkas struktūru nosaka tās darbības mērķi un galvenie uzdevumi. Bauskas
CB vada direktors. Bauskas CB veido savas struktūrvienības, kas nodrošina:
28.1.
iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu;
28.2.
krājumu komplektēšanu, apstrādi, uzskaiti un glabāšanu;
28.3.
informacionālo un bibliogrāfisko darbību;
28.4.
starpbibliotēku abonementa (SBA) un literatūras depozitāro glabāšanu;
28.5.
bērnu bibliotekāro apkalpošanu;
28.6.
bibliotekārā darba koordināciju, metodisko un konsultatīvo darbu;
28.7.
saimniecisko darbību un bibliotēkas uzdevumu tehnisko realizāciju.
29. Bauskas CB struktūrvienības darbojas saskaņā ar reglamentiem, ko atbilstoši iestādes
nolikumam un reglamentam izdod struktūrvienību vadītāji, saskaņojot ar Bauskas CB
direktoru.
30. Bauskas CB darbinieku amata pienākumus un tiesības nosaka darba līgumi un amata
apraksti.
31. Bauskas CB darbinieku skaits noteikts saskaņā ar bibliotēkas uzdevumiem, struktūru, darba
apjomu, kā arī ievērojot normatīvo aktu prasības.
32. Bauskas CB direktors:
32.1.
vada un pārstāv bibliotēku bez īpaša pilnvarojuma, slēdz līgumus tās vārdā;
32.2.
nosaka bibliotēkas struktūrvienību uzdevumus un darbinieku pienākumus;
32.3.
saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem pieņem darbā un atlaiž no darba
bibliotēkas darbiniekus;
32.4.
slēdz līgumus par preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu par līgumcenu, kas
nepārsniedz 4000 euro (bez PVN); (19.12.2013.grozījumu redakcijā.)
32.5.
slēdz līgumus par būvdarbiem par līgumcenu, kas nepārsniedz 14000 euro (bez
PVN); (19.12.2013.grozījumu redakcijā.)
32.6.
līgumus, kuros summas pārsniedz punktā 32.4 un 32.5 minētās, pirms slēgšanas
saskaņo ar domes priekšsēdētāju;
32.7.
plāno un organizē bibliotēkas darbību, koordinē tās sadarbību ar novadu
pašvaldībām, citām bibliotēkām, iestādēm un organizācijām;
32.8.
sastāda un iesniedz Bauskas novada pašvaldībai budžeta izdevumu tāmi,
nepieciešamo līdzekļu pieprasījumu; nodrošina piešķirto līdzekļu racionālo
izmantošanu;
32.9.
sastāda un iesniedz Bauskas novada pašvaldībai līgumu un finanšu aprēķinu
projektus reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Iecavas novada, Vecumnieku
novada un Rundāles novada pašvaldību bibliotēkām;
32.10.
kontrolē grāmatu krājuma un citu materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu un
drošību;
32.11.
pēc pieprasījuma sniedz atskaites Bauskas novada domes u.c. institūcijām
(28.04.2011.grozījumu redakcijā);
32.12.
savas kompetences ietvaros pārstāv bibliotēku visās iestādēs un organizācijās;
32.13.
Bibliotēkas vienotajā struktūrā kā patstāvīgas struktūrvienības ietilpst šādas
novada bibliotēkas (28.04.2011.grozījumu redakcijā):
32.13.1.
Brunavas pagasta Brunavas bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1440, adrese:
„Ērgļi”, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov.; (Grozīts 29.12.2011.)
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32.13.2.
Brunavas pagasta Grenctāles bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1414,
adrese: Grenctāles kultūras nams, Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov.;
(Grozīts 29.12.2011.)
32.13.3.
Ceraukstes pagasta Ceraukstes bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1415,
adrese: Tautas nams, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov.; (Grozīts
29.12.2011.)
32.13.4.
Ceraukstes pagasta Mūsas bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1416, adrese:
„Mūsa”, Ceraukstes pag., Bauskas nov.; (Grozīts 29.12.2011.)
32.13.5.
Codes pagasta Codes bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1417, adrese:
„Virsaiši”, Code, Codes pag., Bauskas nov.; (Grozīts 29.12.2011.)
32.13.6.
Codes pagasta Jauncodes bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1418, adrese:
Draudzības iela 3-32, Jauncode, Codes pag., Bauskas nov.;
32.13.7.
Dāviņu pagasta bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1419, adrese: Miera iela
1A, Dāviņi, Dāviņu pag., Bauskas nov.;
32.13.8.
Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1420, adrese:
Bauskas iela 2, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov.; (Grozīts 29.12.2011.)
32.13.9.
Gailīšu pagasta Pāces bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1421, adrese:
Pāce-5, Pāce, Gailīšu pag., Bauskas nov.; (Grozīts 29.12.2011.)
32.13.10.
Īslīces pagasta Rītausmu bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1424, adrese:
„Rītausmas”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov.; (Grozīts 29.12.2011.)
32.13.11.
Īslīces pagasta Ādžūnu bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1425, adrese:
„Birztalas”-1, Ādžūni, Īslīces pag., Bauskas nov.; (Grozīts 29.12.2011.)
32.13.12.
Mežotnes pagasta Mežotnes bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1427,
adrese: „Doktorāts”, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov.; (Grozīts
29.12.2011.)
32.13.13.
Mežotnes pagasta Jumpravas bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1426,
adrese: Jumpravas 3, Jumprava, Mežotnes pag., Bauskas nov.;
32.13.14.
Mežotnes pagasta Strēlnieku bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1445,
adrese: Parka iela 1, Strēlnieki, Mežotnes pag., Bauskas nov.;
32.13.15.
Vecsaules pagasta Vecsaules bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 0000,
adrese: „Skola”, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov.; (Grozīts 29.12.2011.)
32.13.16.
Vecsaules pagasta Jaunsaules bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1432,
adrese: „Uzvaras”, Jaunsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov.;
32.13.17.
Vecsaules pagasta Ozolaines bibliotēka, reģistrācijas Nr. BLB 1433,
adrese: „Skola”, Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov..
32.14. Bibliotēkas struktūrvienības darbu vada un nodrošina to vadītāji (bibliotēku vadītāji),
kurus pieņem un atbrīvo no darba Bibliotēkas direktors.”
32.15. Bibliotēkas struktūrvienības darbojas saskaņā ar reglamentu, ko apstiprina
struktūrvienības vadītājs, saskaņojot ar Bibliotēkas direktoru.
V. Finansējums un tehniskais nodrošinājums
33.

Bauskas CB darbībai nepieciešamos finanšu līdzekļus veido Bauskas novada un citu
novadu pašvaldību budžeta asignējumi un speciālā budžeta līdzekļi.

33.1

Bibliotēkas patstāvīgajām struktūrvienībām ir savi nodalītie finanšu līdzekļi, kurus veido
pašvaldības budžeta līdzekļi.

34.

Bauskas CB var izveidot speciālā budžeta kontu, kurā ieskaita naudas ziedojumus un
dāvinājumus.
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35.

Bauskas CB rīcībā esošos finanšu līdzekļus izmanto saskaņā ar pamatbudžeta un speciālā
budžeta izdevumu tāmēm.

36.

Bauskas novada dome nodrošina Bauskas CB un tās uzdevumu izpildei ar
nepieciešamajām telpām, iekārtām un aprīkojumu.
VI. Administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība

37.

Bauskas CB direktora administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Bauskas
novada domē, Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901.

Pielikumā: Bauskas Centrālās bibliotēkas amatu saraksts uz 2 lapām.

BAUSKAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS
DIREKTORE

(Paraksts)
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B.TORMANE

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 25.septembrī

prot.Nr.20, 7.p.

Par iepirkuma līguma slēgšanu ar SIA „A Vision” par
iekšējā audita pakalpojumiem Bauskas novada pašvaldībā
Valsts pārvaldes likuma 10.panta sestā un desmitā daļa nosaka valsts pārvaldes principus:
valsts pārvalde savā darbībā pastāvīgi pārbauda un uzlabo sabiedrībai sniegto pakalpojumu
kvalitāti [..] un valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams,
pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā
regulējuma apjomu un detalizāciju un apsverot deleģēšanas iespējas vai ārpakalpojuma
izmantošanu. Minētā likuma 93.panta trešajā daļā noteikts, ka iestādēs izveido iekšējo auditu.
Veicot iekšējo auditu, vērtē iestādes darbības plānus, metodes un procedūras, kas nodrošina
efektīvu iestādes darbu un sniedz ieteikumus iestādes darba efektivitātes uzlabošanai
Likuma „Par pašvaldībām” 70.pants nosaka, ka dome nodrošina finanšu revīziju
veikšanu, lai kontrolētu pašvaldības finanšu līdzekļu izlietošanu atbilstoši apstiprinātajam
budžetam un tāmēm; pārbaudītu pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību vadītāju un
amatpersonu finansiālās darbības likumību un lietderību; kontrolētu, vai pašvaldības finanšu
līdzekļi, kustamā un nekustamā manta tiek apsaimniekota atbilstoši domes lēmumiem un
iedzīvotāju interesēm. Iekšējā audita likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas
personas iekšējā audita sistēmu, iekšējā audita darba organizāciju un iekšējā audita veikšanas
kārtību nosaka tās lēmējinstitūcija.
Lai Bauskas novada dome efektīvi spētu īstenot Valsts pārvaldes likuma 10.panta sestajā
un desmitajā daļā noteiktos valsts pārvaldes principus, kā arī nodrošinātu likuma
„Par pašvaldībām” 70.pantā noteikto revīziju veikšanu atbilstoši Valsts pārvaldes likuma
93.panta pirmajai daļai, efektīvas valsts pārvaldes darbības nodrošināšanai veiktu iestādes auditu,
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija” veica iepirkumu iekšējā
audita pakalpojumiem Bauskas novada pašvaldībā. Ar Bauskas novada pašvaldības Iepirkuma
komisijas 2014.gada 18.septembra lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas
SIA „A Vision” ar piedāvāto līgumcenu EUR 40 976 (četrdesmit tūkstoši deviņi simti
septiņdesmit seši euro) bez pievienotās vērtības nodokļa.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Iekšējā
audita likuma 3.panta otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (M.Ruža), nolemj:
1. Noslēgt iepirkumu līgumu ar SIA „A Vision” par iekšējā audita pakalpojumiem Bauskas
novada pašvaldībā, kopējā līguma summa EUR 40 976 (četrdesmit tūkstoši deviņi simti
septiņdesmit seši euro) bez PVN, līguma izpildes termiņš - 24 (divdesmit četri) mēneši no
līguma noslēgšanas dienas.

2. Finansējumu iekšējā audita pakalpojumiem 2014.gadā paredzēt no Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” finanšu līdzekļiem, veicot izdevumu
pārstrukturizāciju.
3. Finansējumu iekšējā audita pakalpojumiem 2015. un 2016.gadā atbilstoši iekšējā audita
plānam iekļaut Bauskas novada pašvaldības attiecīgā gada budžetā (iestādei „Bauskas
novada administrācija” paredzētajā finansējumā).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 25.septembrī

prot.Nr.20, 8.p.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Bauskas novada domes 2014.gada
27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Bauskas novada pašvaldības
2014.gada budžetu”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2014.gadam”, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41. pantu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1 (A.Novickis), nolemj:
apstiprināt Bauskas novada domes saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi Bauskas novada
Domes 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Bauskas novada pašvaldības
2014.gada budžetu”” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 38 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2014.gada 25.septembrī

Nr.15

Grozījumi Bauskas novada domes 2014.gada 27.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1„Par Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžetu”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 46.pantu
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžetu” šādus grozījumus:
1. Aizstāt 1.punktā skaitli „25 027 825” ar skaitli „26 691 009” un skaitli „25 017 470” ar
skaitli „26 680 654”.
2. Aizstāt 2.punktā skaitli „32 706 217” ar skaitli „33 082 918” un skaitli „32 692 349” ar
skaitli „33 069 050”.
3. Izteikt 1., 2.un 3.pielikumu jaunā redakcijā.
4. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Apstiprināt mērķdotācijas 2014.gadam sadalījumu pašvaldību internātskolām un
speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 1 081 718
euro apmērā saskaņā ar 9.pielikumu.”
5. Aizstāt 8.punktā skaitļus un vārdus „..2014.gada 5.septembrim” ar skaitļiem un vārdiem
„...2014.gada 6.oktobrim”.
Pielikumā:
1. Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budžets 2014.gadam uz 1 lp.
2. Bauskas novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi uz 1 lp.
3. Bauskas novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa
programmām uz 34 lp.
4. Mērķdotācija pašvaldībām – pašvaldību internātskolām un speciālajām internātskolām
bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada
31.decembrim uz 1 lp.
6. Paskaidrojuma raksts par Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta grozījumiem
(25.09.2014.) uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Paskaidrojuma raksts
par Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta grozījumiem (25.09.2014.)
Grozījumi Bauskas novada domes 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par
Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžetu” veikti:
Pamatbudžeta ieņēmumos palielinājums EUR 1 663 184, tajā skaitā:
1. palielinājums valsts budžeta transfertos EUR 1 662 466, tajā skaitā EUR 1 095 328
mērķdotācija pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai; EUR 46 243
mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu atlīdzībai; EUR 146 568 mērķdotācija
izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu atlīdzībai; EUR 374 327
mērķdotācija specializētajām pirmsskolas bērnu iestādēm, internātskolām un sanatorijām,
specializētajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem;
2. palielinājums maksas pakalpojumos un citos pašu ieņēmumos EUR 718.
Pamatbudžeta konsolidēto izdevumu palielinājums EUR 376 701, tajā skaitā
pamatbudžeta izmaiņas programmās:
Bauskas novada administrācijai izdevumu palielinājums EUR 1 656:
- programmai „Bauskas novada administrācija” izdevumu palielinājums par EUR 1 656
komandējuma izdevumiem no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 11.09.2014.Domes
lēmums „Par novada domes delegācijas atbildes vizīti uz sadraudzības pilsētu Hašūri Gruzijā”);
- programmai „Attīstības un plānošanas nodaļa” veikta izdevumu pārstrukturēšana no izmaksu
posteņa „Kārtējie izdevumi” uz izmaksu posteni „Subsīdijas un dotācijas” par finansējumu EUR
2 207 biedrībai „Bauskas vecpilsēta” (pamats: 11.09.2014. Domes lēmums „Par finansējuma
piešķiršanu IV Pagalmu svētku un II Putras godēšanas Bauskas vecpilsētā organizēšanai”).
Iestādei „Mežotnes internātvidusskola” izdevumu palielinājums par EUR 120 416, tajā
skaitā pedagogu atlīdzībai EUR 68 289 un saimnieciskajiem izdevumiem (t.sk. saimnieciskā
personāla atlīdzībai) EUR 52 127 no mērķdotācijas.
Iestādei „Pamūšas speciālā internātpamatskola” izdevumu palielinājums par EUR
254 629, tajā skaitā pedagogu atlīdzībai EUR 155 911 un saimnieciskajiem izdevumiem (t.sk.
saimnieciskā personāla atlīdzībai) EUR 98 000 no mērķdotācijas, un EUR 718 uzturēšanas
izdevumiem no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem.
.
Finansēšanas samazinājums EUR 1 286 483, tajā skaitā:
- naudas līdzekļu atlikuma perioda beigās (-) palielinājums EUR 1 288 139 par mērķdotācijas daļu
izglītības pasākumiem septembra-decembra mēnešiem un samazinājums EUR 1 656 par papildu
finanšu piešķīrumu atbilstoši 11.09.2014. Domes lēmumam „Par novada domes delegācijas atbildes
vizīti uz sadraudzības pilsētu Hašūri Gruzijā”.
Veikto grozījumu rezultātā:
pamatbudžeta ieņēmumi EUR 26 680 654;
finansēšana EUR 6 388 396;
pamatbudžeta izdevumi EUR 33 069 050.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

1.pielikums
Bauskas novada domes 25.09.2014.
saistošajiem noteikumiem Nr.15

Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budžets 2014.gadam
euro

2014.gada budžets

Nosaukums

1.
1.1.

KOPĒJIE IEŅĒMUMI
Pamatbudžeta ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Transfertu ieņēmumi
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un
budžeta nefinasēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti

1.2.

Speciālā budžeta ieņēmumi
Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem

2.
2.1.

KOPĒJIE IZDEVUMI
Pamatbudžeta izdevumi
Uzturēšanas izdevumi
Kapitālie izdevumi

2.2.

Speciālā budžeta izdevumi
Uzturēšanas izdevumi
Kapitālie izdevumi

3.

4.

2014.gada budžets ar
25.09.2014.
grozījumiem

grozījumi

25 027 825

1 663 184

26 691 009

25 017 470

1 663 184

26 680 654

12 151 565
206 135
1 144 185
33 545
11 482 040

718
1 662 466

12 151 565
206 135
1 144 903
33 545
13 144 506

77 108
11 087 374
317 558

1 662 466
-

77 108
12 749 840
317 558

10 355

-

10 355

10 355

-

10 355

32 706 217

376 701

33 082 918

32 692 349

376 701

33 069 050

21 081 970
11 610 379

376 375
326

21 458 345
11 610 705

13 868

-

13 868

10 762
3 106

-

10 762
3 106

FINANSIĀLĀ BILANCE

-

7 678 392

1 286 483 -

6 391 909

Pamatbudžets
Speciālais budžets

-

7 674 879
3 513

1 286 483 -

6 388 396
3 513

FINANSĒŠANA
Pamatbudžets
Speciālais budžets
Domes priekšsēdētājs

7 678 392 -

1 286 483

6 391 909

7 674 879 3 513

1 286 483
-

6 388 396
3 513
R.Ābelnieks

2.pielikums
Bauskas novada domes 25.09.2014.
saistošajiem noteikumiem Nr.15

Bauskas novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta
ieņēmumi un izdevumi

2014.gada
pamatbudžets

Nosaukums

euro
2014.gada
pamatbudžets ar
25.09.2014.
grozījumiem

grozījumi

Ieņēmumi-kopā

25 017 470

Nodokļu ieņēmumi

12 151 565

-

12 151 565

10 279 409
1 727 223

-

10 279 409
1 727 223

1 324 124
273 191
129 908

-

1 324 124
273 191
129 908

Azartspēļu nodoklis
Dabas resursu nodoklis

43 198
101 735

-

43 198
101 735

Nenodokļu ieņēmumi

206 135

-

206 135

15 425
46 953
759
142 998

-

15 425
46 953
759
142 998

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem

Pašvaldības nodevas un kancelejas nodevas
Naudas sodi
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomāšanas, pārdošanas

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Transfertu ieņēmumi
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta
iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti

Vispārējie valdības dienesti
t.sk.pašvaldības budžeta parāda darījumi

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām-kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Transferti

Kapitālie izdevumi
Finansēšana
Budžeta līdzekļu izmaiņas
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās

718
1 662 466

1 144 903
33 545
13 144 506

77 108
11 087 374
317 558

1 662 466
-

77 108
12 749 840
317 558

32 692 349

376 701

33 069 050

1 635 306

1 656

1 636 962

-

125 526

149 617
7 048 433
3 855 753
3 666 835
1 451
3 030 569
11 202 205
2 102 180

375 045
-

149 617
7 048 433
3 855 753
3 666 835
1 451
3 030 569
11 577 250
2 102 180

32 692 349

376 701

33 069 050

21 081 970

376 375

21 458 345

19 827 882
84 985
671 254
497 849

374 168
2 207
-

20 202 050
84 985
673 461
497 849

11 610 379

326

11 610 705

7 674 879 -

1 286 483

6 388 396

2 061 235 -

1 286 483

774 752

1 286 483

3 793 504
3 018 752

3 793 504
1 732 269

Aizņēmumi (neto)

Domes priekšsēdētājs

1 144 185
33 545
11 482 040

125 526

Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā

26 680 654

nefinasēto

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām-kopā

Aizņēmumu saņemšana
Aizņēmumu atmaksa

1 663 184

6 018 518

-

-

9 669 528
3 651 010

-

6 018 518
-

9 669 528
3 651 010

-

404 874

-

-

404 874

R.Ābelnieks

9.pielikums
Bauskas novada domes 25.09.2014.
saistošajiem noteikumiem Nr. 15

Mērķdotācija pašvaldībām- pašvaldības internātskolām un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības
traucējumiem no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim

euro

Atlikums 01.01.2014.

Izglītības iestādes

Pamūšas speciālā
internātpamatskola
Mežotnes
internātvidusskola
Pamūšas speciālā
internātpamatskola
pirmsskolas grupas
Kopā

Domes priekšsēdētājs

Pedagogu
darba
samaksai un
VSAOI

Iestādes
saimniecisko
izdevumu
segšanai

Piešķirtā mērķdotācija

Izdevumi

Pedagogu darba
Pedagogu darba
samaksai un
samaksai un
Iestādes
Iestādes
valsts sociālās
valsts sociālās
apdrošināšanas saimniecisko apdrošināšanas saimniecisko
obligātajām
izdevumu
obligātajām
izdevumu
iemaksām
segšanai
iemaksām
segšanai

Kopā

4 216

4 106

384 255

303 828

388 471

307 934

696 405

14 028

6 276

202 587

130 306

216 615

136 582

353 197

18 244

10 382

60 742
647 584

434 134

60 742
665 828

444 516

60 742
1 110 344

R.Ābelnieks

9.pielikums
Bauskas novada domes 25.09.2014.
saistošajiem noteikumiem Nr. 15

Mērķdotācija pašvaldībām- pašvaldības internātskolām un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības
traucējumiem no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim

euro

Atlikums 01.01.2014.

Izglītības iestādes

Pamūšas speciālā
internātpamatskola
Mežotnes
internātvidusskola
Pamūšas speciālā
internātpamatskola
pirmsskolas grupas
Kopā

Domes priekšsēdētājs

Pedagogu
darba
samaksai un
VSAOI

Iestādes
saimniecisko
izdevumu
segšanai

Piešķirtā mērķdotācija

Izdevumi

Pedagogu darba
Pedagogu darba
samaksai un
samaksai un
Iestādes
Iestādes
valsts sociālās
valsts sociālās
apdrošināšanas saimniecisko apdrošināšanas saimniecisko
obligātajām
izdevumu
obligātajām
izdevumu
iemaksām
segšanai
iemaksām
segšanai

Kopā

4 216

4 106

384 255

303 828

388 471

307 934

696 405

14 028

6 276

202 587

130 306

216 615

136 582

353 197

18 244

10 382

60 742
647 584

434 134

60 742
665 828

444 516

60 742
1 110 344

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 25.septembrī

prot.Nr.20, 9.p.

Par saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa
likuma atsevišķu normu piemērošanu Bauskas novadā” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.¹ punktu, 2.panta astoto un astoto prim daļu, 9.panta otro
daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16 „Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa
likuma atsevišķu normu piemērošanu Bauskas novadā” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai
nosūtīt saistošos noteikumus Nr.16 „Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa likuma
atsevišķu normu piemērošanu Bauskas novadā” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
Pielikumā: 1. Saistošie noteikumi Nr.16 „Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa
likuma atsevišķu normu piemērošanu Bauskas novadā” uz 2 lp.
2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

Saistošie noteikumi Nr.16
Bauskā
2014.gada 25.septembrī

(prot. Nr.20, 9.p.)

Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu
piemērošanu Bauskas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas
9.¹ punktu, 2.panta. un astoto prim daļu,
9.panta otro daļu
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Bauskas novada
administratīvajā teritorijā tiek piemērotas atsevišķas likuma „ Par nekustamā īpašuma nodokli”
normas nodokļa aprēķinam daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (to daļām), dzīvojamo māju
palīgēkām, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes
termiņu.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu izdošanu un nekustamā īpašuma
nodokļa parādu piedziņu atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem veic Bauskas novada
pašvaldības amatpersonas – nodokļu inspektori.
II.

Dzīvojamo māju palīgēkas, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli

3. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 m2 un kas netiek izmantotas
saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek.
III.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās
daļu)

4. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī
māja atrodas, maksā:
4.1. īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību vai deleģēto
institūciju,
4.2. personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās
mājas privatizācijai;
4.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā);
4.4. persona, kurām ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā;
4.5. nekustamā īpašuma lietotājs (faktiskais lietotājs), kuram daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
daļa nav nodota valdījumā, bet uz likuma vai cita pamata atrodas tā lietošanā (faktiskā lietošanā).

IV.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš

5. Maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde tiek veikta septiņu gadu laikā no nodokļa samaksas
termiņa iestāšanās brīža.
V.

Noslēguma jautājums

6. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

2

Bauskas novada domes saistošo noteikumu Nr..... „Saistošie noteikumi par
nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Bauskas
novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
7. Cita informācija

Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
Saistošo noteikumu pieņemšanas nepieciešamība saistīta ar likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” normām, kas dod tiesības pašvaldībām
savos saistošajos noteikumos noteikt vairākus ar nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu saistītus jautājumus.
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu
pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa
maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz
septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās
daļas 9.1punktu - pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, tiesīga
noteikt, ka dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz
25 m2 un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai
(izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek. Saskaņā ar
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta astoto prim daļu,
pieņemot saistošos noteikumus pašvaldībai ir tiesības noteikt
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību par pašvaldības par
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz
kuras šī māja atrodas.
Saistošie noteikumi nosaka, nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu
izpildes termiņu, ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamos objektus,
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus par daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un
pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas.
Plānoto nekustamā īpašuma nodokļa izpildi šie noteikumi neietekmē,
jo analoģiski noteikumi darbojas jau 2014.gadā.

Nav ietekmes

Informāciju par saistošo noteikumu piemērošanu var saņemt Bauskas
novada domes administrācijā pie nodokļu inspektoriem.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām
nav veiktas.
Ar saistošajiem noteikumiem un paskaidrojuma rakstu var iepazīties
Bauskas novada domes administrācijā, pagastu pārvaldēs un mājaslapā
www.bauska.lv
R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 25.septembrī

prot.Nr.20, 10.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Kultūras centram
Bauskas novada pašvaldībā saņemts iestādes „Bauskas Kultūras centrs” iesniegums, kurā
izteikts lūgums piešķirt papildu līdzekļus profesionālās mobilās deju grīdas iegādei.
Ievērojot zemsliekšņa iepirkuma BKC /012/2014.08 „Profesionālās mobilās deju grīdas
piegāde Bauskas kultūras centram” rezultātus, plānoto darbu nodrošināšanai nepieciešams
papildu finansējums EUR 2753.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās papildu
finansējumu EUR 2753 (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit trīs euro) Bauskas novada
pašvaldības iestādei „Bauskas Kultūras centrs” profesionālās mobilās deju grīdas iegādei.
2. Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” direktorei Ilvai
Vansovičai slēgt līgumu par darbu izpildi ar iepirkumu procedūras rezultātā izraudzīto
pretendentu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no līdzekļu atlikuma gada
beigās iekļaut iestādes „Bauskas Kultūras centrs” kārtējos budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Pielikums
Bauskas
novada
domes
19.12.2013.lēmumam
„Par
atlīdzības
piešķiršanu Bauskas novada amatierkolektīvu
vadītājiem” (prot.Nr.13, 8.p.)

Bauskas novada amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu atlīdzība 2014.gadā
(Grozījumi 25.09.2014.)
Kolektīvs, amats

Mēneša
atalgojums euro
213
166
213
166
166
213
166

11
11
11
11
11

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Vidējās paaudzes deju kolektīva „Mēmele” vadītājs Bauskas KC
Vidējās paaudzes deju kolektīva „Mēmele”
koncertmeistars Bauskas KC
Tautas deju ansambļa „Jandāls” vadītājs Bauskas KC
Tautas deju ansambļa „Jandāls” repetitors Bauskas KC
Tautas deju ansambļa „Jandāls” koncertmeistars Bauskas KC
Vidējās paaudzes deju kolektīva „Biguļi” vadītājs Bauskas KC
Vidējās paaudzes deju kolektīva „Biguļi” koncertmeistars
Bauskas KC
Fotostudijas „Bauska” vadītājs Bauskas KC
Tautas teātra režisors Bauskas KC
Folkloras kopas „Trejupe” vadītājs Bauskas KC
Folkloras kopas „Trejupe” koncertmeistars Bauskas KC
Pūtēju orķestra „Bauska” diriģents Bauskas KC
Pūtēju orķestra „Bauska” koncertmeistars Bauskas KC
Jauktā kora „Dzīle” diriģents Bauskas KC
Jauktā kora „Dzīle” kormeistars Bauskas KC
Seniora kora „Sarma” diriģents Bauskas KC

Darbības
mēneši
2014.
gadā
11
11

192
206
206
166
192
166
213
166
213

11
11
11
11
11
11
11
11
11

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Senioru deju kolektīva „Vēlreiz” vadītājs Bauskas KC
Jauktā kora „Mežotne” diriģents
Jauktā kora „Mežotne” kormeistars
Vokālā ansambļa „Eliksīrs” vadītājs Bauskas KC
Jauktā kora „Grenctāle ” diriģents Brunavas pag.
Jauktā kora „Grenctāle ” kormeistars Brunavas pag.
Bērnu vokālā ansambļa „Tirli Bums” vadītājs Brunavas pag.
Deju kolektīva „Rota” vadītājs Brunavas pag.
Folkloras kopas „Laukam pāri” vadītājs Ceraukstes pag.
Bērnu ansambļa vokālais vadītājs Ceraukstes pag.
Senioru ansambļa deju vadītājs Ceraukstes pag.
Jauktā kora „Mēmele” diriģents Codes pag.
Jauktā kora „Mēmele” kormeistars Codes pag.
Folkloras kopas „Dreņģeri” vadītājs Codes pag.
Jauniešu deju kolektīva „Code” vadītājs Codes pag.
Jauniešu deju kolektīva „Code” koncertmeistars Codes pag.
Vokālā ansambļa „Mežrozītes” vadītājs Codes pag.
Amatierteātra „Spēlētprieks” režisors Codes pag.
Rokdarbu pulciņa vadītājs Codes pag.
Jauktā kora „Kamarde” diriģents Gailīšu pag.

156
213
166
149
206
166
135
64
206
135
135
206
166
206
206
166
149
206
64
206

11
11
11
11
10
10
8
10
11
10
11
11
11
11
11
11
11
11
8
10

Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Jauktā kora „Kamarde” kormeistars Gailīšu pag.
Līnijdeju vadītājs Gailīšu pagastā
Bērnu vokāla ansambļa „Varavīksne”vadītājs Gailīšu pag.
Uzvaras amatierteātra režisors Gailīšu pag.
Vokālā ansambļa „Mēs” vadītājs Mežotnes pag.
Amatierteātra režisors Mežotnes pag.
Aušanas pulciņa „Vēverīši”vadītājs Mežotnes pag.
Folkloras kopas „Vecsaule” vadītājs Vecsaules pag.
Sieviešu kora „Skalve” diriģents Vecsaules pag.
Amatierteātra režisors Vecsaules pag.
Vokālā ansambļa „Uguntiņas” vadītājs Vecsaules pag.
Amatierteātra vadītājs Vecsaules pag.
Jaunsaules līnijdeju kolektīva vadītājs Vecsaules pag.
Sieviešu kora „Skalve” kormeistars Vecsaules pag.
Jauktā kora „Četri vēji” diriģents Īslīces pag.
Jauktā kora „Četri vēji” kormeistars Īslīces pag.
Vidējās paaudzes deju kolektīva „Līdums” vadītājs Īslīces pag.
Vidējās paaudzes deju kolektīva „Līdums” koncertmeistars
Īslīces pag.
Amatierteātra „ Dadži” režisors Īslīces pag.
Ansambļa „Sapnītis” vadītājs Īslīces pag.
Keramikas pulciņa vadītājs Īslīces pag.
Vizuālās mākslas pulciņa vadītājs Īslīces pag.
Floristikas pulciņa vadītājs Īslīces pag.
Rokdarbu pulciņa vadītājs Īslīces pag.
Bērnu deju kolektīva vadītājs Īslīces pag.
Vidējās paaudzes deju kolektīva „Dzirnavnieki” vadītājs
Ceraukstes pag.
Vidējās paaudzes deju kolektīva „Dzirnavnieki” koncertmeistars
Ceraukstes pag.
Vidējās paaudzes deju kolektīva „Ducis” vadītājs Mežotnes pag.
Senioru deju kolektīva „Biguļi” vadītājs Bauskas KC
Senioru deju kolektīva „Biguļi” koncertmeistars Bauskas KC

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

166
64
135
206
149
206
64
206
206
213
149
213
64
166
213
166
213
166

10
10
8
10
10
10
8
11
10
10
11
11
8
10
11
11
11
11

206
156
64
64
64
64
135
213

11
11
9
9
9
9
9
3

166

3

199
213
166

3
3
3
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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 25.septembrī

prot.Nr.20, 11.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā
„Par atlīdzības piešķiršanu Bauskas novada amatierkolektīvu vadītājiem”
Bauskas novada pašvaldībā saņemts iestādes Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas Kultūras centrs” iesniegums, kurā norādīts, ka 2013.gadā ir izveidoti trīs jauni deju
kolektīvi - Ceraukstes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dzirnavnieki”, Mežotnes
pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ducis” un Bauskas senioru deju kolektīvs „Biguļi”.
Visi trīs kolektīvi atbilstoši Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.10
„Bauskas novada amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu finansēšanas kārtība” ir piedalījušies
Bauskas deju apriņķa tautas deju kolektīvu skatē 2014.gada 13.aprīlī, koncertējuši gan novadā,
gan Latvijā notikušajos kultūras pasākumos. Izvērtējot jaundibināto deju kolektīvu darbību,
izteikts lūgums piešķirt finansējumu jaundibināto deju kolektīvu vadītājiem un
koncertmeistariem no 2014.gada 1.oktobra.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmuma „Par atlīdzības piešķiršanu
Bauskas novada amatierkolektīvu vadītājiem” pielikumā „Bauskas novada amatierkolektīvu
vadītāju un speciālistu atlīdzība 2014. gadā” šādus grozījumus:
1.1. Papildināt ar 62.punktu šādā redakcijā:
„62. Vidējās paaudzes deju kolektīva „Dzirnavnieki” vadītājs Ceraukstes pag. 213 euro uz 3
darbības mēnešiem”.
1.2. Papildināt ar 63.punktu šādā redakcijā:
„63.Vidējās paaudzes deju kolektīva „Dzirnavnieki” koncertmeistars Ceraukstes pag. 166 euro
uz 3 darbības mēnešiem”.
1.3. Papildināt ar 64.punktu šādā redakcijā:
„64.Vidējās paaudzes deju kolektīva „Ducis” vadītājs Mežotnes pag. 199 euro uz 3 darbības
mēnešiem”.
1.4. Papildināt ar 65.punktu šādā redakcijā:
„65. Senioru deju kolektīva „Biguļi” vadītājs Bauskas KC 213 euro uz 3 darbības mēnešiem”.
1.5. Papildināt ar 66.punktu šādā redakcijā:
„66. Senioru deju kolektīva „Biguļi” koncertmeistars Bauskas KC 166 euro uz 3 darbības
mēnešiem”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.oktobrī.
Pielikumā: Bauskas novada amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu atlīdzība 2014.gadā uz 2 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv
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prot.Nr.20, 12.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu jaundibināto Bauskas novada
tautas deju kolektīvu vadītāju un koncertmeistaru atlīdzībai
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas Kultūras centrs” saņemts Ceraukstes
pagasta kultūras pasākumu organizatores Initas Gilbertes iesniegums, kurā izteikts lūgums
Bauskas novada domei finansiāli atbalstīt jaunizveidotā vidējās paaudzes deju kolektīva
„Dzirnavnieki” kolektīva vadītāju un koncertmeistaru. Iesniegumā arī norādīta kolektīva
koncertdarbība 2014.gadā.
Bauskas novadā 2013.gadā ir izveidoti trīs jauni tautas deju kolektīvi - Ceraukstes
pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dzirnavnieki”, Mežotnes pagasta vidējās paaudzes deju
kolektīvs „Ducis” un Bauskas senioru deju kolektīvs „Biguļi”. Visi trīs kolektīvi atbilstoši
Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.10 „Bauskas novada
amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu finansēšanas kārtība” ir piedalījušies Bauskas deju
apriņķa tautas deju kolektīvu skatē 2014.gada 13.aprīlī, koncertējuši gan novadā, gan Latvijā
notikušajos kultūras pasākumos.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta atlikuma gada beigās papildu
finansējumu 1405 euro Bauskas novada pašvaldības iestādei „Ceraukstes pagasta pārvalde”
Ceraukstes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva „Dzirnavnieki” vadītāja un koncertmeistara
atlīdzības nodrošināšanai 2014.gadā.
2. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta atlikuma gada beigās papildu
finansējumu 738 euro Bauskas novada pašvaldības iestādei „Mežotnes pagasta pārvalde”
Mežotnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva „Ducis” vadītāja atlīdzības nodrošināšanai
2014.gadā.
3. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta atlikuma gada beigās papildu
finansējumu 1405 euro Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas Kultūras centrs” Bauskas
senioru deju kolektīva „Biguļi” vadītāja un koncertmeistara atlīdzības nodrošināšanai 2014.gadā.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no līdzekļu atlikuma gada beigās iekļaut iestāžu
„Ceraukstes pagasta pārvalde”, „Mežotnes pagasta pārvalde” un „Bauskas Kultūras centrs”
kārtējos budžeta grozījumos.
5. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.oktobrī.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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Par vidējām izmaksām vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības
programmā Bauskas novadā
Ievērojot Izglītības likuma 17.panta otrajā prim daļā minēto un Bauskas novada
pirmsskolas izglītības iestāžu iepriekšējā gada pēc uzkrāšanas principa uzskaitītos izdevumus,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Apstiprināt viena izglītojamā Bauskas novada pirmsskolas izglītības programmā vidējās
izmaksas EUR 124,87 (viens simts divdesmit četri euro, 87 centi) saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Vidējās izmaksas vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā Bauskas
novadā uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Pielikums

Vidējās izmaksas vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā Bauskas novadā

Klasifikācijas
kods

Posteņa nosaukums

IEŅĒMUMI KOPĀ
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem
21.3.0.0.
un citi pašu ieņēmumi
21.3.5.0.
Maksa par izglītības pakalpojumiem
21.3.5.2.
Ieņēmumi no vecāku maksām
21.3.8.0.
Ieņēmumi par nomu un īri
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
21.3.9.0.
pakalpojumiem
21.3.9.9.
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
21.4.0.0.
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi
21.4.9.0.
Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi
Ieņēmumi no naturālā veidā saņemtajām materiālajām
21.4.9.2.
vērtībām
21.4.9.3.
Nenaudas darījumu ieņēmumi
7.0.
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
II.
IZDEVUMI KOPĀ
1.0. Uzturēšanas izdevumi
1.1. Kārtējie izdevumi
1000 Atlīdzība
1100 Atalgojums
1110 Mēnešalga
1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,
1200 pabalsti un kompensācijas
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1220 Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi
2000 Preces un pakalpojumi
2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni
2200 Pakalpojumi
2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi
2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
2230 Iestādes administratīvie izdevumi
2240 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi
2260 Īre un noma
2270 Citi pakalpojumi
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs
2310 Biroja preces un inventārs
2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli
2340 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces,
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
2360 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana
2370 Mācību līdzekļi un materiāli
2390 Pārējās preces
2510 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
2.0. Kapitālie izdevumi
5000 Pamatkapitāla veidošana
5100 Nemateriālie ieguldījumi
5120 Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības
5200 Pamatlīdzekļi
5210 Zeme, ēkas un būves
5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
5230 Pārējie pamatlīdzekļi
Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba samaksai un VSAOI
Iestādes pamatbudžeta izdevumi bez mērķdotācijas un maksas pakalpojumu
ieņēmumiem
Izglītojamo skaits 01.09.2013
Izdevumi uz vienu izglītojamo gadā
Izdevumi uz vienu izglītojamo mēnesī
I.
2.0.
3.0.

Ieņēmumi un izdevumi pēc uzkrāšanas principa 2013.gadā, EUR
Bauskas novada
Bauskas novada
Bauskas novada
pašvaldības
pašvaldības
pašvaldības
pirmskolas
pirmskolas izglītības pirmskolas izglītības
izglītības iestādes
iestāde "Zīlīte" iestāde "Pasaulīte"
kopā
1 483 450
834 859
648 591
77
74
3
238 008
139 574
98 434
110 035
99 399
99 399
420

63 208
56 612
56 612
211

46 827
42 787
42 787
209

10 216
10 216
127 974
127 974

6 386
6 386
76 366
76 366

3 830
3 830
51 608
51 608

72 217
55 755
1 245 364
1 460 864
1 407 023
1 407 023
1 022 867
785 536
762 094
23 442

47 680
28 685
695 211
840 869
814 041
814 041
581 583
448 559
434 229
14 330

24 537
27 070
550 153
619 995
592 982
592 982
441 284
336 977
327 865
9 112

237 330
196 543
40 788
384 155
163
123 894
3 835
76 113
6 129
36 088
226
1 504
259 889
58 002
21 154
1 622
19 884
142 459
16 701
65
209
53 841
53 841
71
71
53 770
29 064
3 458
21 250
295 295

133 024
111 464
21 561
232 457
105
76 142
1 736
48 923
2 876
21 965
139
504
156 210
53 869
396
854
11 899
78 635
10 492
65

104 306
85 079
19 227
151 698
58
47 752
2 099
27 190
3 253
14 123
87
1 000
103 679
4 133
20 758
768
7 985
63 824
6 209

7 405
180 359

209
27 013
27 013
71
71
26 942
9 640
3 458
13 845
114 936

927 561
619
1498.48
124.87

520 936
360
1447.04
120.59

406 625
259
1569.98
130.83

26 828
26 828

26 828
19 424
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Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv
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Par papildu finansējumu brīvpusdienām izglītības iestādēs
Ievērojot Bauskas novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumu „Par brīvpusdienu
piešķiršanu” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 30. pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās
finansējumu EUR 59 411 (piecdesmit deviņi tūkstoši četri simti vienpadsmit euro) 7.9.klašu brīvpusdienu nodrošināšanai saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no līdzekļu atlikuma gada
beigās iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
Pielikumā: Finansējums izglītības iestādēm 7.- 9.klašu audzēkņu nodrošināšanai ar
brīvpusdienām 2014.gadā uz 1 lapas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Pielikums
Bauskas novada domes 2014.gada 25.septembra lēmumam „Par papildu finansējumu brīvpusdienām
izglītības iestādēs”

Finansējums izglītības iestādēm 7.-9.klašu audzēkņu nodrošināšanai ar brīvpusdienām
2014.gadā
Nr.
p.k.

Izglītības iestāde

1.
2.
3.

Bauskas sākumskola
Bauskas 2.vidusskola
Bauskas pilsētas
pamatskola
Mežgaļu pamatskola
Griķu pamatskola
Codes pamatskola
Uzvaras vidusskola
Īslīces vidusskola
Mežotnes pamatskola
Vecsaules pamatskola
Ozolaines pamatskola
Bauskas Valsts
ģimnāzija
Pirmsskolas izglītības
iestāde „ Zīlīte”
Pirmsskolas izglītības
iestāde „Pasaulīte”
Kopā

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Domes priekšsēdētājs

Skolēnu
skaits 7.9.klasē
01.09.
2014.

Finansējuma
korekcijas pēc
bērnu skaita
01.09.2014.
EUR

0
111
89

Finansējums
brīvpusdienām 7.9.klasei
septembrisdecembris
EUR
0
11171
8957

1543
547
260

Finansējums
brīvpusdienām
7.-9.klasei ar
korekcijām no
citām klasēm un
pirmsskolas
grupām EUR
1543
11718
9217

25
29
33
48
67
27
40
27
180

1480
1824
2247
3268
7040
1558
2516
1838
18914

-652
-426
-136
-1154
315
-57
314
69
0

828
1398
2111
2114
7355
1501
2830
1907
18914

0

0

337

337

0

0

-2362

-2362

676

60813

-1402

59411

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 25.septembrī

prot.Nr.20, 15.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Mežgaļu pamatskolai
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 27.augustā saņemts Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes „Mežgaļu pamatskola” 2014.gada 27.augusta iesniegums Nr.111/56, kurā izteikts lūgums piešķirt papildu finansējumu EUR 946 (deviņi simti četrdesmit seši
euro) dziļurbuma skalošanai un aprīkojuma uzstādīšanai.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 6.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās
papildu finansējumu EUR 946 (deviņi simti četrdesmit seši euro) Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Mežgaļu pamatskola” dziļurbuma skalošanai
un aprīkojuma uzstādīšanai.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no budžeta līdzekļu atlikuma
gada beigās iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 25.septembrī

prot.Nr.20, 16.p.

Par izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku, struktūrvienību vadītāju
un pedagogu mēneša atalgojuma noteikšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836 „Pedagoga darba samaksas noteikumi” 5.,
6.punktu, 7.1.apakšpunktu un 10.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu
Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
laikā no 2014.gada 1.septembra līdz 2014.gada 31.decembrim noteikt:
1. Bauskas novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes:
Izglītības iestāde
Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas 2. vidusskola
Īslīces vidusskola
Uzvaras vidusskola
Bauskas pilsētas pamatskola
Bauskas sākumskola
Codes pamatskola
Griķu pamatskola
Mežgaļu pamatskola
Mežotnes pamatskola
Ozolaines pamatskola
Vecsaules pamatskola
Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte”
Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
Bauskas Mākslas skola
Bauskas Mūzikas skola
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
Pamūšas speciālā internātpamatskola

Izglītojamo skaits
01.09.2014.
330
556
324
236
281
390
143
191
116
119
114
175
256
354
630
108
180
609
104

Darba algas
likme euro
953
1055
944
926
952
980
802
920
811
833
844
894
886
907
963
791
931
888
885

Mežotnes internātvidusskola

47

826

2. Bauskas novada izglītības iestāžu vadītāju vietnieku mēneša darba algas likmes:
Izglītības iestāde
Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas 2. vidusskola
Īslīces vidusskola
Uzvaras vidusskola
Bauskas pilsētas pamatskola
Bauskas sākumskola
Codes pamatskola
Griķu pamatskola
Mežgaļu pamatskola
Mežotnes pamatskola
Ozolaines pamatskola
Vecsaules pamatskola
Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte”
Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
Bauskas Mūzikas skola
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
Pamūšas speciālā internātpamatskola
Mežotnes internātvidusskola

Algas likme euro
705
781
699
685
704
725
593
681
647
672
670
743
656
671
713
689
657
655
611

3. Bauskas novada izglītības iestāžu struktūrvienību vadītāju mēneša darba algas likmes:
Izglītības iestāde
Īslīces vidusskola
Uzvaras vidusskola
Griķu pamatskola
Vecsaules pamatskola
Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte”
Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”

Algas likme euro
661
648
644
626
620
635

4. Bauskas novada izglītības iestāžu pedagogu mēneša darba algas likmes:
Nr.
p.k.

Pedagoga amata (profesijas)
nosaukums

1.
2.

Izglītības metodiķis
Pedagogs izglītības iestādē ar
vidējo piepildījumu līdz 14
(ieskaitot) izglītojamiem
Pedagogs izglītības iestādē ar
vidējo piepildījumu no 15 līdz
19 (ieskaitot) izglītojamiem
Pedagogs izglītības iestādē ar
vidējo piepildījumu 20 un
vairāk izglītojamie

3.

4.

Pedagoģiskais darba stāžs (gados)
mazāks par 5 no 5 līdz 10
lielāks par 10
Darba alga euro
480
490
500
415
425
435

460

470

480

470

480

495

2

5.
6.

Interešu izglītības pedagogs
Pedagogs internātskolā

410
410

420
420

435
435

7.

Profesionālās ievirzes
izglītības pedagogs

410

420

435

5. Pedagogiem, kuri vada Bauskas novada mācību priekšmetu metodisko apvienību, noteikt
piemaksu 71 euro apmērā pie mēneša darba algas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 25.septembrī

prot.Nr.20, 17.p.

Par grozījumu Bauskas novada domes 2014.gada 28.augusta noteikumos
Nr.14 „Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata
vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”
Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļa, izvērtējot Īslīces vidusskolas direktores
V.Ielejas 03.09.2014. iesniegumu Nr. 1-11/77 „Par papildus pasākumiem”, lai sniegtu atbalstu
reemigrējošiem izglītojamiem,
pamatojoties uz Izglītības likumu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2014.gada 28.augusta noteikumos Nr.14 „Par kārtību, kādā
nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādēs” šādu grozījumu:
1. Papildināt noteikumus ar 17.punktu šādā redakcijā:
„17. Ja izglītojamais ir atgriezies no mācībām citā valstī un turpina mācības Bauskas
novada pašvaldības izglītības iestādē, kārtējā mācību gadā pēc izglītības iestādes
pedagoģiskās padomes ieteikuma izvēlētās izglītības programmas apguvei, uz izglītības
iestādes direktora iesnieguma pamata, papildus tarificē vienu mācību stundu nedēļā uz
vienu izglītojamo individuālā plāna realizēšanai.”
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.oktobrī.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Latvijas Republika

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

APSTIPRINĀTI
ar Bauskas novada domes sēdes
2014.gada 28.augusta lēmumu
prot. Nr.17 , 22.p.
NOTEIKUMI
Bauskā
2014.gada 28.augustā

Nr.14

Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību
skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs
(Grozījumi 25.09.2014.)
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 3. un 28.punktu un MK
28.07.2009.
noteikumiem
Nr.836
„Pedagogu darba samaksas noteikumi”
1. Noteikumi nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēs.
2. Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs administrācijas un pedagogu (izņemot
pirmsskolas izglītības pedagogu) amata vienību skaitu nosaka atbilstoši šo noteikumu
1.pielikumam.
3. Pedagogu amata vienību skaitu pirmsskolas izglītības iestādēs (grupās) nosaka atbilstoši šo
noteikumu 2. un 3.pielikumam.
4. Pedagogu amata vienību skaitu speciālās pirmsskolas izglītības grupās nosaka atbilstoši šo
noteikumu 4. un 5.pielikumam.
5. Administrācijas amata vienību skaitu profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs
nosaka atbilstoši šo noteikumu 6.pielikumam.
6. Pedagoga darba slodzē ieskaitāma arī klases audzināšana, kas tarificējama kā mācību stundas
šādā apmērā:
6.1. divas mācību stundas nedēļā, ja klasē ir līdz 15 izglītojamiem;
6.2. četras mācību stundas nedēļā, ja klasē ir no 16 līdz 25 izglītojamiem;
6.3. piecas mācību stundas nedēļā, ja klasē ir 26 un vairāk izglītojamie.
7. Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs rakstu darbu labošanu latviešu valodā,
literatūrā, svešvalodās un matemātikā tarificē šādi:
7.1. divas stundas par vienu darba likmi nedēļā, ja klasē ir līdz 15 izglītojamiem;
7.2. trīs stundas par vienu darba likmi nedēļā, ja klasē ir no 16 līdz 25 izglītojamiem;
7.3. piecas stundas par vienu darba likmi nedēļā, ja klasē ir 26 un vairāk izglītojamie.
8. Dabaszinībās, ķīmijā, fizikā, bioloģijā, ģeogrāfijā, ekonomikā, Latvijas vēsturē, Latvijas un
pasaules vēsturē, pasaules vēsturē, sociālajās zinībās, ētikā, mūzikā, kulturoloģijā,

informātikā, filozofijā, politikā un tiesībās rakstu darbu labošanai tarificē vienu stundu par
vienu darba likmi nedēļā, neizvērtējot izglītojamo skaitu klasē.
9. Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs gatavošanos mācību stundām tarificē šādi:
9.1. pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai – vienu stundu par vienu darba likmi
nedēļā;
9.2. vispārējās pamatizglītības programmas īstenošanai – divas stundas par vienu darba likmi
nedēļā;
9.3. vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanai – divas stundas par vienu darba
likmi nedēļā.
10. Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības programmu īstenošanai individuālajam darbam ar izglītojamajiem tarificē
šādi:
10.1. mācību priekšmetos: latviešu valoda, svešvaloda un matemātika – 2 stundas par vienu
darba likmi nedēļā;
10.2. pārējos mācību priekšmetos – 1 stundu par vienu darba likmi nedēļā.
11. Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs fakultatīvās, individuālās/grupu nodarbības
vienam klašu komplektam tarificē šādi:
11.1.
vispārējās pamatizglītības programmas īstenošanai:
11.1.1. viena mācību stunda nedēļā, ja klasē ir līdz 15 izglītojamiem;
11.1.2. divas mācību stundas nedēļā, ja klasē ir no 16 līdz 25 izglītojamiem;
11.1.3. trīs mācību stundas nedēļā, ja klasē ir 26 un vairāk izglītojamie.
11.2.
vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanai:
11.2.1. trīs mācību stundas nedēļā, ja klasē ir līdz 15 izglītojamiem;
11.2.2. četras mācību stundas nedēļā, ja klasē ir no 16 līdz 25 izglītojamiem;
11.2.3. sešas mācību stundas nedēļā, ja klasē ir 26 un vairāk izglītojamie.
11.3.
vakara (maiņu) vispārējās vidējās izglītības programmu un neklātienes vispārējās
vidējās izglītības programmu īstenošanai:
11.3.1. viena mācību stunda nedēļā, ja klasē ir līdz 15 izglītojamiem;
11.3.2. divas mācību stundas nedēļā, ja klasē ir no 16 līdz 25 izglītojamiem;
11.3.3. trīs mācību stundas nedēļā, ja klasē ir 26 un vairāk izglītojamie.
12. Izglītības iestādēs, kuras īsteno pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības
programmu, vienam klašu komplektam tarificē pedagoģiskās korekcijas nodarbības
(individuālās stundas atsevišķu mācību priekšmetu apguvei, vērtībizglītības nodarbības un
nodarbības saskarsmes prasmju pilnveidei) šādā apmērā:
12.1.
divas mācību stundas nedēļā 1.- 4.klasēs;
12.2.
trīs mācību stundas nedēļā 5.- 9.klasēs.
13. Izglītības iestādēs, kuras īsteno speciālās pamatizglītības programmas, iekļaujot izglītojamos
vispārējās izglītības klasē, tarificē individuālās/grupu nodarbības korekcijas un rehabilitācijas
plāna īstenošanai šādā apmērā:
13.1.
vienam klašu komplektam, kurā iekļaujoši mācās viens izglītojamais speciālajā
izglītības programmā:
13.1.1. četras mācību stundas nedēļā 1.- 4.klasēs;
13.1.2. trīs mācību stundas nedēļā 5., 6.klasēs;
13.1.3. divas mācību stundas nedēļā 7.- 9.klasēs.
13.2.
vienam klašu komplektam, kurā iekļaujoši mācās divi un vairāk izglītojamie
speciālajā izglītības programmā:
13.2.1. sešas mācību stundas nedēļā 1.- 4.klasēs;
13.2.2. piecas mācību stundas nedēļā 5., 6.klasēs;
13.2.3. četras mācību stundas nedēļā 7.- 9.klasēs.
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14. Izglītības iestādes, kuras īsteno speciālo pirmsskolas izglītības programmu, iekļaujot
izglītojamos pirmsskolas izglītības grupā, tarificē individuālās/grupu nodarbības, korekcijas
un rehabilitācijas plāna īstenošanai šādā apmērā:
14.1.
divas stundas nedēļā, ja grupā tiek iekļauts viens izglītojamais;
14.2.
četras stundas nedēļā, ja grupā tiek iekļauti divi izglītojamie;
14.3.
sešas stundas nedēļā, ja grupā tiek iekļauti trīs un vairāk izglītojamie.
15. Pirmsskolas izglītības iestādē, kurā tiek nodrošināta peldētapmācība, peldētapmācības
nodarbībām tarificē vienu stundu nedēļā uz vienu apakšgrupu.
16. Izglītības iestādēs, kurās izglītojamo skaits pirmsskolas grupās pēc plkst.17.30 pilsētā un pēc
plkst.16.30 pārējās apdzīvotās vietās samazinās vairāk nekā par divām trešdaļām no grupas
audzēkņu skaita, veido dežūrgrupu.
17. Ja izglītojamais ir atgriezies no mācībām citā valstī un turpina mācības Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādē, kārtējā mācību gadā pēc izglītības iestādes pedagoģiskās
padomes ieteikuma izvēlētās izglītības programmas apguvei, uz izglītības iestādes direktora
iesnieguma pamata, papildus tarificē vienu mācību stundu nedēļā uz vienu izglītojamo
individuālā plāna realizēšanai. (Papildināts ar 25.09.2014.grozījumiem.)
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

(Paraksts)
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BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 25.septembrī

prot.Nr.20, 18.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā
„Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu
sarakstiem”
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaļa,
izvērtējot izglītojamo skaitu izglītības iestādēs un no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku
amatu saraktu atbilstību 2011.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.15 „Par novada izglītības iestāžu
amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta”, izvērtējot Mežgaļu
pamatskolas direktora J.Zeļča 27.08.2014. iesniegumu Nr.1-11/57, 01.09.2014. iesniegumu Nr.111/60 ar lūgumu piešķirt amata vienību „interešu izglītības pulciņu vadītājs” jaunsargiem un
mazpulcēniem no pašvaldības budžeta, Bauskas Bērnu un jauniešu centra direktores
B.Svarenieces 04.09.2014. iesniegumu Nr.1-10/58 ar lūgumu no pašvaldības budžeta finansēt
amata vienību „koncertmeistars”, ierosina veikt grozījumus izglītības iestāžu darbinieku slodžu
un amata vienību sarakstos.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi” un Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija noteikumu Nr.15 „Par
novada izglītības iestāžu amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta”
17.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā „Par izglītības iestāžu no
pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 1.pielikuma 11.punktā skaitli „470” ar skaitli „480”;
1.2. aizstāt 1.pielikuma 12.punktā skaitli „413” ar skaitli „435”;
1.3. aizstāt 1.pielikuma 13.punktā skaitli „413” ar skaitli „435”;
1.4. aizstāt 2.pielikuma 10.punktā skaitli „470” ar skaitli „495”;
1.5. aizstāt 2.pielikuma 11.punktā skaitli „413” ar skaitli „435”;
1.6. aizstāt 3.pielikuma 12.punktā skaitli „462” ar skaitli „480”;
1.7. aizstāt 3.pielikuma 13.punktā skaitli „413” ar skaitli „435”;
1.8. aizstāt 4.pielikuma 13.punktā skaitli „462” ar skaitli „480”;
1.9. aizstāt 4.pielikuma 16.punktā skaitli „413” ar skaitli „435” un skaitli 207” ar skaitli
„218”;
1.10. aizstāt 4.pielikuma 17.punktā skaitli „621” ar skaitli „661” un skaitli „0.5” ar skaitli „1”
un skaitli „311”ar skaitli „661”;
1.11. aizstāt 5.pielikuma 2.punktā skaitli „1” ar skaitli „0,75” un skaitli „526”ar skaitli „395”;
1.12. svītrot 5.pielikumā 8.punktu;

1.13. svītrot 5.pielikumā 14.punktu;
1.14. aizstāt 5.pielikuma 12.punktā skaitli „1” ar skaitli „0,5” un skaitli „398” ar skaili”199”;
1.15. aizstāt 5.pielikuma 13.punktā skaitli „0,25” ar skaitli „0,15” un skaitli „83” ar skaitli
„50”;
1.16. aizstāt 5.pielikuma 15.punktā skaitli „462” ar skaitli „480”, skaitli „1” ar skaitli „0,5”
un skaitli „462” ar skaitli „240”;
1.17. aizstāt 5.pielikuma 18.punktā skaitli „413” ar skaitli „435” un skaitli „207” ar skaitli
„218”;
1.18. aizstāt 5.pielikuma 19.punktā skaitli „611” ar skaitli „648”;
1.19. aizstāt 6.pielikuma 10.punktā skaitli „462” ar skaitli „480”;
1.20. aizstāt 6.pielikuma 11.punktā skaitli „413” ar skaitli „435” un skaitli „207” ar skaitli
„218”;
1.21. svītrot 7.pielikumā 10.punktu;
1.22. aizstāt 7.pielikuma 11.punktā skaitli „427” ar skaitli „435” un skaitli „214” ar skaitli
„218”;
1.23. aizstāt 8.pielikuma 12.punktā skaitli „0,25” ar skaitli „0,15” un skaitli „83” ar skaitli
„50”;
1.24. aizstāt 8.pielikuma 13.punktā skaitli „427” ar skaitli „435” un skaitli „214” ar skaitli
„218”;
1.25. aizstāt 8.pielikuma 16.punktā skaitli „413” ar „435” un skaitli „103” ar skaitli „109”;
1.26. aizstāt 8.pielikuma 17.punktā skaitli „413” ar „435” un skaitli „103” ar skaitli „109”;
1.27. aizstāt 8.pielikuma 18.punktā skaitli „599” ar 644;
1.28. aizstāt 9.pielikuma 11.punktā skaitli „427” ar skaitli „435” un skaitli „214” ar skaitli
„218”;
1.29. svītrot 9.pielikuma 13.punktu;
1.30. svītrot 9.pielikuma 15.punktu;
1.31. papildināt 9.pielikumu ar šāda satura 16.punktu: interešu izglītības pulciņa vadītājs
(Jaunsargi), 435, 0,1, 44;
1.32. papildināt 9.pielikumu ar šāda satura 17.punktu: interešu izglītības pulciņa vadītājs
(Mazpulks), 435, 0,15, 65;
1.33. aizstāt 10.pielikuma 12.punktā skaitli „413” ar skaitli „435” un skaitli „103” ar skaitli
„109”;
1.34. aizstāt 11.pielikuma 10.punktā skaitli „427” ar skaitli „435” un skaitli „214” ar skaitli
„218”;
1.35. svītrot 11.pielikuma 14.punktu;
1.36. aizstāt 12.pielikuma 10.punktā skaitli „427” ar skaitli „435” un skaitli „214” ar skaitli
„218”;
1.37. aizstāt 15.pielikuma 2.punktā skaitli „626” ar skaitli „657”;
1.38. aizstāt 15.pielikuma 7.punktā skaitli „626” ar skaitli „657”;
1.39. papildināt 15.pielikumu ar šāda satura 9.punktu: koncertmeistars, 435, 0,75, 326;
1.40. aizstāt 17.pielikuma 12.punktā skaitli „609” ar skaitli „635”;
1.41. aizstāt 18.pielikuma 12.punktā skaitli „592” ar skaitli „620”.
2. Noteikt, ka lēmuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19.,
1.20. 1.22., 1.24., 1.25., 1.26., 1.27., 1.28., 1.33., 1.34., 1.36., 1.37., 1.38., 1.40.,
1.41.apakšpunkti piemērojami ar 2014.gada 1.septembri.
3. Noteikt, ka lēmuma 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.21., 1.23., 1.29., 1.30., 1.31.,
1.32., 1.35., 1.39.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.oktobrī.
R.Ābelnieks

Domes priekšsēdētājs
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1.pielikums
Bauskas Valsts ģimnāzijas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 25.09.2014.)

Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Amata nosaukums

Algas
likme
euro

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis
Laborants
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
IT administrators
Ēkas dežurants
Medicīnas māsa
Garderobists
Sociālais pedagogs
Koncertmeistars ģimnāzijā
Interešu izglītības pedagogs ģimnāzijā
Darba aizsardzības speciālists
Kopā

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

681
526
327
320
320
367
427
320
427
320
480
435
435

Slodze

1
1
2
11,1
1
2
0,5
4
0,5
1
1
1
1
x

R.ĀBELNIEKS

27,1

Mēneša
alga
kopā
euro
681
526
654
3552
320
734
214
1280
214
320
480
435
435
81
9926

2.pielikums
Bauskas sākumskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 28.08.2014., 25.09.2014.)

Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
IT administrators
Ēkas dežurants
Medicīnas māsa
Garderobists
Sociālais pedagogs
Koncertmeistars
Darba aizsardzības speciālists
Kopā

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Algas
likme
euro
659
526
320
320
367
427
320
427
320
495
435

Slodze

1
1
3,4
0,5
1
0,5
1
0,5
1
1
1
x

11,9

Mēneša
alga
kopā
euro
659
526
1088
160
367
214
320
214
320
495
435
67
4865
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3.pielikums
Bauskas 2.vidusskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 25.09.2014.)

Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Amata nosaukums

Algas
likme
euro

Saimniecības vadītājs
Vecākais lietvedis
Laborants
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
IT administrators
Ēkas dežurants
Sporta zāles pārzinis
Medicīnas māsa
Garderobists
Sociālais pedagogs
Koncertmeistars
Darba aizsardzības speciālists

681
669
327
320
320
367
427
320
320
427
320
480
435
Kopā

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Slodze

1
1
1
15,6
1
3,1
1
2
0,5
1
2
1
1
x 31,2

Mēneša
alga
kopā
euro
681
669
327
4992
320
1138
427
640
160
427
640
480
435
94
11430
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4.pielikums
Īslīces vidusskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 25.09.2014.)

Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Amata nosaukums
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis
Laborants
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Apkures sistēmas uzraugs
IT administrators
Ēkas dežurants
Sporta zāles pārzinis
Medicīnas māsa
Garderobists
Sociālais pedagogs
Pirmsskolas pedagogu palīgi
Veļas pārzinis
Koncertmeistars
Struktūrvienības vadītājs
Darba aizsardzības speciālists
Kopā

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Algas
likme
euro
644
526
327
320
320
367
330
367
320
320
398
320
480
356
320
435
661

Slodze

1
1
0,5
9,2
1,8
1,8
0,2
0,5
1,5
1
1
1
1
5
0,5
0,5
1

x 28,5

Mēneša
alga kopā
euro
644
526
164
2944
576
661
66
184
480
320
398
320
480
1780
160
218
661
81
10663

R.ĀBELNIEKS

5.pielikums
Uzvaras vidusskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 25.09.2014.)

Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis
Laborants
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Apkures sistēmas uzraugs
Svītrots ar 25.09.2014.grozījumiem
Šefpavārs
Pavārs
Ēkas dežurants
Medicīnas māsa
Kasieris
Svītrots ar 25.09.2014.grozījumiem
Sociālais pedagogs
Pirmsskolas pedagogu palīgi
Veļas pārzinis
Koncertmeistars
Struktūrvienības vadītājs
Sporta zāles pārzinis
Darba aizsardzības speciālists
Kopā

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

681
526
327
320
320
367
330

1
0,75
0,5
11,7
2
2,6
0,2

Mēneša
alga
kopā
euro
681
395
164
3744
640
734
66

388
367
320
398
330

2
2
1
0,5
0,15

776
734
320
199
50

480
367
320
435
648
320

0,5
4
0,5
0,5
1
1

240
1468
160
218
648
320
81
3135

Algas
likme
euro

Slodze

x 31,9

R.ĀBELNIEKS

6.pielikums
Bauskas pilsētas pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 25.09.2014.)

Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis
Laborants
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Ēkas dežurants
Medicīnas māsa
Garderobists
Sociālais pedagogs
Koncertmeistars
Darba aizsardzības speciālists
Kopā

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Algas
likme
euro
540
498
327
320
320
367
320
427
320
480
435

Slodze

1
1
0,5
5,5
0,6
1,1
1,5
0,75
1
1
0,5
x 14,45

Mēneša
alga
kopā
euro
540
498
164
1760
192
404
480
320
320
480
218
67
5443
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7.pielikums
Codes pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 25.09.2014.)
Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs
Šefpavārs
Pavārs
Sporta zāles pārzinis
Svītrots ar 25.09.2014.grozījumiem
Sociālais pedagogs
Pirmsskolas pedagogu palīgi
Ēkas dežurants
Darba aizsardzības speciālists
Kopā

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Slodze

Mēneša
alga
kopā
euro

555
441
320
320
367
323
388
367
320

1
0,75
5
1
1
3
1
1
1

555
331
1600
320
367
969
388
367
320

435
356
320

0,5
2
1

218
712
320
67
1317

Algas
likme
euro

x 18,25

R.ĀBELNIEKS

8.pielikums
Griķu pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 28.08.2014., 25.09.2014.)

Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs
Apkures sistēmas uzraugs
Šefpavārs
Pavārs
Sporta zāles pārzinis
Medicīnas māsa
Kasieris
Sociālais pedagogs
Pirmsskolas pedagogu palīgi
Veļas pārzinis
Interešu izglītības pulciņa vadītājs (Jaunsargi)
Interešu izglītības pulciņa vadītājs (Vanadzēni)
Darba aizsardzības speciālists
Struktūrvienības vadītājs
Kopā

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Algas
likme
euro
644
441
320
320
367
323
330
388
367
320
367
330
435
344
320
435
435
644

Slodze

1
0,75
4,9
2,5
1
3
0,2
2
2
1
0,75
0,15
0,5
6
0,5
0,25
0,25
1
x 27,75

Mēneša
alga
kopā
euro
644
331
1568
800
367
969
66
776
734
320
275
50
218
2064
160
109
109
67
644
10271
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9. pielikums
Mežgaļu pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 30.01.2014., 29.05.2014. 25.09.2014.)
Nr.
p.k.

Amata nosaukums

Algas
likme
euro

Slodze

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs
Šefpavārs
Pavārs
Medicīnas māsa
Kasieris
Sociālais pedagogs
Pirmsskolas pedagoga palīgs
Svītrots ar 25.09.2014.grozījumiem
Darba aizsardzības speciālists
Svītrots ar 25.09.2014.grozījumiem
Interešu izglītības pulciņa vadītājs (Jaunsargi)
Interešu izglītības pulciņa vadītājs (Mazpulks)
Kopā

518
441
320
320
367
323
388
367
337
330
435
344

1
0,75
2
2
0,4
3
1
2
0,5
0,15
0,5
2
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Mēneša
alga
kopā
euro
518
331
640
640
147
969
388
734
169
50
218
688
53

435
435

0,1
0,15
x 15,55

44
65
5654
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10.pielikums
Mežotnes pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 25.09.2014.)

Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Šefpavārs
Pavārs
Medicīnas māsa
Kasieris
Sociālais pedagogs
Pirmsskolas pedagogu palīgi
Interešu izglītības pulciņa vadītājs (Jaunsargi)
Darba aizsardzības speciālists
Kopā

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Algas
likme
euro
548
441
320
320
367
388
367
337
330
435
344
435

Slodze

1
0,75
3
0,5
0,6
1
1
0,5
0,15
0,5
2
0,25
x 11,25

Mēneša
alga
kopā
euro
548
331
960
160
220
388
367
169
50
218
688
109
53
4261
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11.pielikums
Ozolaines pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 29.05.2014., 25.09.2014.)
Nr.
p.k.

Amata nosaukums

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs
Šefpavārs
Pavārs
Kasieris
Sociālais pedagogs
Pirmsskolas pedagogu palīgi
Ēkas dežurants
Darba aizsardzības speciālists
Svītrots ar 25.09.2014.grozījumiem
Kopā
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Algas
likme
euro
599
427
320
320
367
323
388
367
330
435
344
320

Slodze

1
0,75
2,2
1
0,4
2
1
1
0,15
0,5
2
0,5

x 12,5

Mēneša
alga kopā
euro
599
320
704
320
147
646
388
367
50
218
688
160
53
4660
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12.pielikums
Vecsaules pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 30.01.2014., 25.09.2014.)
Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs
Šefpavārs
Pavārs
Kasieris
Sociālais pedagogs
Pirmsskolas pedagogu palīgi
Ēkas dežurants
Darba aizsardzības speciālists
Kopā

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Algas
likme
euro
644
498
320
320
367
323
388
367
330
435
344
320

Slodze

1
1
4,4
2,5
0,9
6
2
2
0,15
0,5
3
0,5
x 24,95

Mēneša
alga
kopā
euro
644
498
1408
800
330
1938
776
734
50
218
1032
160
67
8655

R.ĀBELNIEKS

15.pielikums
Bauskas Bērnu un jauniešu centra
darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 25.09.2014.)
Nr.
p. k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Izglītības iestādes direktora vietnieks
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Kasieris
Jaunatnes lietu speciālists
Dežurants
Koncertmeistars
Kopā

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Algas
likme
euro
533
657
427
320
320
330
657
320
435

Slodze

1
1
0,75
2,5
0,2
0,25
1
0,8
0,75
x 8,25

Mēneša
alga
kopā
euro
533
657
320
800
64
83
657
256
326
3696

R.ĀBELNIEKS

17.pielikums
Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” darbinieku
slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 30.01.2014., 25.09.2014.)
Nr.
p. k.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Amata nosaukums
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
(struktūrvienībā)
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Šefpavārs
Pavārs
Medicīnas māsa
Kasieris
Pirmsskolas pedagogu palīgi
Veļas pārzinis
Struktūrvienības vadītājs
Svītrots ar 30.01.2014.grozījumiem
Darba aizsardzības speciālists
Kopā

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Algas
likme
euro
518
488

1
0,5

Mēneša
alga
kopā euro
518
244

441
320
320
367
427
367
498
344
367
320
635

0,75
2,0
2,7
1,4
2
3,25
1,5
0,5
18
1
1

331
640
864
514
854
1193
747
172
6606
320
635

Slodze

x 35,6

94
13732

R.ĀBELNIEKS

18.pielikums
Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” darbinieku
slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 25.09.2014.)

Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Amata nosaukums

Algas
likme
euro
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis 585
Lietvedis
441
Apkopējs
320
Sētnieks
320
Remontstrādnieks
367
Šefpavārs
427
Pavārs
367
Medicīnas māsa
498
Kasieris
344
Pirmsskolas pedagogu palīgi
367
Veļas pārzinis
320
Struktūrvienības vadītājs
620
Darba aizsardzības speciālists
Kopā
x

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Slodze

1
0,5
2,3
1,7
1
2
2,5
1
0,5
12
0,5
1
26

Mēneša
alga
euro
585
221
736
544
367
854
918
498
172
4404
160
620
81
10160

R.ĀBELNIEKS

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 25.septembrī

prot.Nr.20, 19.p.

Par papildu mācību stundu piešķiršanu pamatizglītības pedagoģiskās
korekcijas programmas apguves nodrošināšanai
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Īslīces vidusskolas direktores V.Ielejas 2014.gada
3.septembra iesniegums Nr.1-11/76 „Par papildus mācību stundu piešķiršanu pamatizglītības
pedagoģiskās korekcijas programmas nodrošināšanai”, kurā izteikts lūgums 2014./2015.mācību
gadā atļaut dalīt 9.klasi grupās atsevišķu mācību priekšmetu apguvei.
Bauskas novada domes 2014.gada 31.jūlija noteikumu Nr.10 „Kārtība, kādā nosaka
minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu klasēs,
pirmsskolas izglītības iestāžu grupās un izglītojamo skaitu grupās atsevišķu mācību priekšmetu
apguvei” 13.1.apakšpunktā ir noteikts, ja pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības
programmu īsteno vienā no vispārējās pamatizglītības programmas paralēlklasēm, veido divas
klases, ja kopējais izglītojamo skaits programmās ir vismaz 26. Ņemot vērā, ka 9.klasē 10
izglītojamie korekcijas programmu apgūst pēdējo mācību gadu, kopējais izglītojamo skaits klasē
ir 25 un pedagoģiskās korekcijas programmās skolēnu skaitam piemēro koeficientu 1,2, ir
nepieciešams nodrošināt papildu 15 (piecpadsmit) mācību stundas klases dalīšanai grupās fizikas
(2 mācību stundas), ķīmijas (2 mācību stundas), latviešu valodas (3 mācību stundas), Latvijas
vēstures (1 mācību stunda), pasaules vēstures (1 mācību stunda) un matemātikas (6 mācību
stundas), apguvei.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Atļaut 2014./2015. mācību gadā Īslīces vidusskolas 9.klasei papildus tarificēt 15 mācību stundas
klases dalīšanai grupās atsevišķu mācību priekšmetu apguvei šādā sadalījumā:
fizika – 2 mācību stundas;
ķīmija – 2 mācību stundas;
latviešu valoda– 3 mācību stundas;
Latvijas vēsture – 1 mācību stunda;
pasaules vēsture – 1 mācību stunda;
matemātika – 6 mācību stundas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 25.septembrī

prot.Nr.20, 20.p.

Par klases komplekta ar nepilnu izglītojamo skaitu saglabāšanu
Bauskas Valsts ģimnāzijā
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Bauskas Valsts ģimnāzijas direktora R.Žabova
2014.gada 28.augusta iesniegums Nr.1-11/93, kurā izteikts lūgums atļaut turpināt vispārējās
vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena programmas (kods 31011011) īstenošanu 11.d klasē
ar nepilnu izglītojamo skaitu (vienpadsmit), klases neapvienojot.
Bauskas novada domes 2014.gada 31.jūlija noteikumu Nr.10 „Kārtība, kādā nosaka
minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu klasēs,
pirmsskolas izglītības iestāžu grupās un izglītojamo skaitu grupās atsevišķu mācību priekšmetu
apguvei” 8.1.apakšpunktā noteikts pieļaujamais izglītojamo skaits no 15 līdz 29 izglītojamiem
klasē vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei pilsētā.
Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļa, izvērtējot iesniegumā minēto, atzīst
iesniegumu par pamatotu un lūdz atbalstīt to, jo katrā klasē tiek apgūtas dažādas izglītības
programmas.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1(A.Novickis), nolemj:
atļaut 2014./2015. mācību gadā Bauskas Valsts ģimnāzijā saglabāt 11.d klases komplektu ar
nepilnu izglītojamo skaitu – 11 izglītojamie klasē.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 25.septembrī

prot.Nr.20, 21.p.

Par klašu komplektu skaitu un klašu piepildījumu
2014./2015.mācību gadā Bauskas 2.vidusskolā
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Bauskas 2.vidusskolas direktores V.Grigorjevas
2014.gada 4.septembra iesniegums (reģistrēts ar Nr.1-11.2/88) „Par klašu komplektu skaitu”,
kurā izteikti lūgumi 2014./2015. mācību gadā atļaut Bauskas 2.vidusskolā:
1) 2.c klasē mācības turpināt pieciem izglītojamiem speciālās pamatizglītības programmā
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21015611. Atbilstoši Bauskas
novada domes 2014.gada 31.jūlija noteikumu Nr.10 „Kārtība, kādā nosaka minimālo un
maksimālo izglītojamo skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu klasēs, pirmsskolas
izglītības iestāžu grupās un izglītojamo skaitu grupās atsevišķu mācību priekšmetu apguvei”
(turpmāk – Noteikumi) 10.6.apakšpunktam vispārējās izglītības iestādē vienā klasē var integrēt
ne vairāk kā četrus izglītojamos speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21015611;
2) 3.klašu grupā saglabāt četrus klašu komplektus, ņemot vērā izglītojamo psiholoģisko
aspektu, to ka izglītojamie ir iekļāvušies savas klases kolektīvos kā arī to, ka 3.klasēm ir
jāsagatavojas valsts diagnosticējošam pārbaudes darbam. 2014./2015. mācību gada beigās 3.d
klases izglītojamos un viņu vecākus brīdināt par klases pārkomplektāciju 2015./2016.mācību
gadā. Noteikumu 9.3.apakšpunkts, nosaka, ka vispārējās pamatizglītības programmu un
vispārējās vidējās izglītības programmu apguvei veido četras paralēlklases, ja izglītojamo skaits
ir 88 un vairāk. Bauskas 2.vidusskolā 3.klasēs kopā mācās 66 skolēni, kas atbilst Noteikumu
9.2.apakšpunktam, kurā noteikts, ka veidojami trīs klašu komplekti;
3) 11.klašu grupā saglabāt trīs klašu komplektus, ievērojot to, ka 2013./2014. mācību gadā
tika izveidoti trīs 10.klašu komplekti trīs dažādās izglītības programmās un 2014.gada
1.septembrī mācības 11.klasēs uzsākuši 41 izglītojamais trijās klasēs. Saskaņā ar Noteikumu
9.12. apakšpunktu veidojamas trīs paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir vismaz 52 un klases
apgūst dažādas izglītības programmas.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” 1(A.Novickis), nolemj:
1. Atbalstīt Bauskas 2.vidusskolas direktores V.Grigorjevas lūgumu par piecu izglītojamo
apmācību 2.c klasē speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem, programmas kods 21015611, līdz 2014.gada 31.oktobrim.
2. Atļaut 3.klašu grupā saglabāt četrus klašu komplektus ar nosacījumu, ka mācību gada beigās
3.d klases izglītojamie un viņu vecāki tiks brīdināti par klases pārkomplektāciju
2015./2016.mācību gadā.

3. Atļaut 2014./2015.mācību gadā saglabāt 11.b klasi ar nepilnu izglītojamo skaitu (11
izglītojamie klasē).

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

2

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 25.septembrī

prot.Nr.20, 22.p.

Par klases komplektu ar nepilnu izglītojamo skaitu
Pamūšas speciālajā internātpamatskolā
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Pamūšas speciālās internātpamatskolas direktores
A.Naumanes 2014.gada 1.septembra iesniegums Nr.1-12/29 „Par klases nokomplektēšanu”, kurā
izteikts lūgums atļaut 2014./2015.mācību gadā nokomplektēt 1./3.apvienoto klasi ar 7 (septiņi)
izglītojamiem pamatizglītības programmā „Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem
ar mācīšanās traucējumiem” (turpmāk – izglītības programma), programmas kods 21015611.
Izglītības iestādē šīs izglītības programmas īstenošana uzsākta 2014.gada 1.septembrī,
nodrošinot turpmākās izglītības ieguves pēctecību izglītojamajiem, kuri ir beiguši speciālo
pirmsskolas programmu izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (izglītības
programmas kods 01015611).
Bauskas novada domes 2014.gada 31.jūlija noteikumu Nr.10 „Kārtība, kādā nosaka
minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu klasēs,
pirmsskolas izglītības iestāžu grupās un izglītojamo skaitu grupās atsevišķu mācību priekšmetu
apguvei” 11.1.apakšpunktā ir noteikts, ka pieļaujamais izglītojamo skaits speciālās izglītības
iestādes klasē, izglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem ir no 8 līdz 14
izglītojamiem klasē.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Atļaut 2014./2015. mācību gadā Pamūšas speciālajā internātpamatskolā nokomplektēt
1./3.apvienoto klasi ar 7 (septiņi) izglītojamiem izglītības programmā „Speciālās pamatizglītības
programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem”, programmas kods 21015611.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 25.septembrī

prot.Nr.20, 23.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādes „Bauskas pilsētas pamatskola” nolikumā
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 9.septembrī saņemts vispārējās izglītības iestādes
„Bauskas pilsētas pamatskola” direktora Jāņa Rumbas iesniegums, kurā izteikts lūgums veikt
grozījumus izglītības iestādes nolikumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daļu un 31.pantu, Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu, likuma
„Par Latvijas valsts ģerboni” 7.pantu, Ģerboņu likuma 8.panta otro daļu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 16.panta otro daļu un 30.panta pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas pilsētas
pamatskola” nolikumā šādus grozījumus:
1.
Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Skolai ir zīmogs ar Bauskas novada ģerboņa attēlu, noteikta parauga veidlapas,
norēķinu konti kredītiestādēs. Skolai var būt sava simbolika.”
2.
Aizstāt 7.punktā vārdus un skaitli „dzirdes traucējumiem (kods 21015211)” ar vārdiem un
skaitli „mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)”.
3.
Aizstāt 26.un 27.punktā vārdus „Vispārējās izglītības” ar vārdu „Izglītības”.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS

Bauskas novada Domes sēdē
2010.gada 28.janvārī
(prot. Nr.1, 21.§)

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Bauskas pilsētas pamatskola”
NOLIKUMS
(Grozījumi 26.05.2011.; 27.10.2011.; 11.04.2013.; 25.09.2014.)
Bauskā
2010.gada 28.janvārī

Nr.9
Izdots saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma 9.pantu
I.Vispārīgie noteikumi

1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas pilsētas pamatskola” (tālāk tekstā– skola) ir
Bauskas novada domes (tālāk tekstā– dibinātājs) pārraudzībā esoša vispārējās izglītības iestāde
skolas izglītības programmu īstenošanai. (11.04.2013.grozījumu redakcijā.)
2. Skolas adrese: Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov., LV-3901. (11.04.2013.grozījumu
redakcijā.)
3. Skolai ir zīmogs ar Bauskas novada ģerboņa attēlu, noteikta parauga veidlapas, norēķinu konti
kredītiestādēs. Skolai var būt sava simbolika. (25.09.2014.grozījumu redakcijā)
II. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi
4. Skolas darbības mērķi ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas
nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu,
5. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
6. Skolas galvenie uzdevumi ir:
6.1. īstenot licencēto vispārējās pamatizglītības programmu, tās mērķus un uzdevumus;
6.2. nodrošināt iespēju izglītojamiem (tālāk tekstā- skolēniem) apgūt zināšanas, prasmes un
attieksmes, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu
pieņemšanas prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību;
6.3. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina skolēnu
personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
6.4. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla resursus;
6.5. sadarboties ar skolēnu vecākiem vai aizbildņiem (turpmāk tekstā– vecāki), lai
nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi visiem skolas skolēniem.
III. Īstenojamās izglītības programmas
7. Izglītojošo darbību skolā reglamentē izglītības programma.
Skola īsteno pamatizglītības programmu (kods 21011111) un speciālās pamatizglītības
programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611). (25.09.grozījumu
redakcijā).
Skola atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem īsteno interešu izglītības programmas.
8. Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam izglītības ieguves valoda skolā ir latviešu valoda.

IV. Izglītības procesa organizācija
9. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu
datumu, kā arī skolēnu brīvdienas nosaka Ministru kabinets.
10. Skolēnu uzņemšana skolā notiek Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.
11. Mācību darba organizācijas pamatforma skolā ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums ir 40
minūtes. Skolēnu mācību slodzes sadalījums pa nedēļas dienām ir noteikts atbilstoši normatīvo
aktu prasībām un izglītības programmai skolas direktora apstiprinātajā stundu sarakstā, ar kuru
pirms katra semestra sākuma tiek iepazīstināti skolēni un pedagogi.
12. Stundu saraksts:
12.1. ietver pamatizglītības programmas mācību priekšmetus un stundu plānā noteiktās
mācību stundas un klases stundu;
12.2. neietver izglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības , kas ir izglītības
programmas papildu daļa, kuru organizē, ievērojot brīvprātības principu;
12.3. ir patstāvīgs visu semestri un operatīvās izmaiņas tajā var izdarīt direktors vai direktora
vietnieks mācību darbā, par izmaiņām informējot pedagogus un izglītojamos.
13. Skolēnu interesēm atbilstošu papildizglītošanu (pulciņi, interešu grupas, mākslinieciskā
pašdarbība vai sporta nodarbības ārpus izglītības programmas) par dibinātāja vai vecāku
līdzekļiem īsteno pirms vai pēc mācību stundām, ja skolā ir iesniegts skolēnu vecāku (aizbildņu)
rakstisks iesniegums.
14. Mācību stundas, mācību nodarbības ilgums skolā ir 40 minūtes.
15. Skolā ir pagarinātās dienas grupas, kuru darbība noris saskaņā ar skolas izstrādāto kārtību..
16. Katram skolēnam ir skolā noteikta vienota parauga dienasgrāmata, kas kalpo kā saziņas līdzeklis
starp skolēnu vecākiem un skolotājiem. Par tās aizpildīšanu ir atbildīgs skolēns, priekšmeta
skolotājs un klases audzinātājs. Klases audzinātājs pārbauda un paraksta dienasgrāmatu reizi
nedēļā, veic kavējumu ierakstus, vienu reizi mēnesī 5.– 9.klašu skolēniem izveido sekmju
izrakstu.
17. Skolēniem divas reizes gadā- semestra beigās un mācību gada beigās- tiek izsniegtas Izglītības
un zinātnes ministrijas noteikta parauga liecības ar ierakstiem par skolēnu mācību
sasniegumiem.
18. Valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību īstenošanas
kvalitātes nodrošināšanai atsevišķu (vai vairāku radniecīgu) mācību priekšmetu pedagogi tiek
apvienoti metodiskās komisijās. Metodisko komisiju darbības virziens un kompetence noteikta
to reglamentā.
19. Ar mācību un audzināšanas procesu saistītu jautājumu risināšanai ir izveidota pedagoģiskā
padome, tās darbību nosaka Vispārējās izglītības likums, pedagoģiskās padomes reglaments.
V. Skolas vadība. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības
20. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba skolas dibinātājs.
21. Direktora atbildība un kompetence noteikta Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos.
Direktors vada skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu
īstenošanu.
22. Direktoram var būt vietnieki. Vietniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī pienākumus
nosaka direktors.
23. Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaļinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora
pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaņā ar skolas direktora ieteikumu
norīko Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors. (11.04.2013.grozījumu redakcijā.)
2

Direktora īslaicīgas prombūtnes laikā direktora pienākumus veic direktora norīkots direktora
vietnieks.
24. Pedagogus un tehnisko personālu darbā pieņem direktors, darbā var pieņemt arī konkursa
kārtībā. Konkursa kārtību nosaka direktors, saskaņojot ar skolas padomi.
25. Skolas pedagogu un tehnisko darbinieku tiesības un pienākumi ir noteikti Skolas darba kārtības
noteikumos, darba koplīgumā, darba līgumos un amata aprakstos.
VI. Skolas pašpārvalde
26. Sabiedrības, pašvaldību un vecāku sadarbības nodrošināšanai atbilstoši Vispārējās izglītības
likuma prasībām tiek izveidota skolas padome. Tā darbojas saskaņā ar padomes nolikumu.
27. Skolas padomes sastāvs, izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Vispārējās izglītības
likumā un skolas padomes nolikumā.
28. Skolēnu pašpārvaldi pēc savas iniciatīvas un ar skolas pedagogu un skolas direktora atbalstu
veido skolēni. Tā darbojas saskaņā ar skolēnu pašpārvaldes nolikumu un demokrātijas
principiem. Pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence noteikta tās nolikumā.
VII. Skolas darbību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība
29. Skola saskaņā ar skolas nolikumu patstāvīgi izstrādā skolas nolikumā noteiktos normatīvos aktus
(kārtības, noteikumus, reglamentus), kas nosaka detalizētāku skolas mērķu, uzdevumu un
darbības nodrošināšanu, kā arī skolēnu un darbinieku drošību. Direktors izdod iekšējos
normatīvos aktus saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
30. Priekšlikumus par grozījumiem Skolas darbu reglamentējošajos dokumentos var izteikt
dibinātājs, skolas darbinieki, skolēni un viņu vecāki.
31. Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot skolā
skolas dibinātājam adresētu iesniegumu.
VIII. Saimnieciskā darbība
32. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam skolas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un
fiziskām personām līgumus par dažādu skolai nepieciešamo darbu veikšanu un pakalpojumu
sniegšanu.
33. Skola var sniegt dažādus pakalpojumus, kas saistīti ar skolēnu ēdināšanu, ārpusstundu darbību,
telpu īri un citus, kas netraucē izglītības programmu īstenošanu. Maksas pakalpojumu sarakstu
un izcenojumus apstiprina dibinātājs ar savu lēmumu.
IX. Finansēšanas kārtība
34. Skolas finansēšanas avoti ir:
34.1.valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu;
34.2.pašvaldības budžeta līdzekļi;
34.3.citi finanšu līdzekļi, kurus skola var saņemt:
34.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
34.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus skolas nolikumā noteiktajos gadījumos;
34.3.3. ieņēmumi no saimnieciskās darbības un citi ieņēmumi.
35. Skolā izglītības programmas apguve skolēniem ir bez maksas. Interešu izglītības programmu
finansēšanas kārtību nosaka skolas dibinātājs.
36. Skolas nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus nodrošina skolas
dibinātājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Dibinātājs nodrošina Skolas uzturēšanas un
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saimnieciskos izdevumus, to skaitā tehniskā personāla algas, un nosaka kārtību, kādā skola
finansējama no dibinātāja budžeta.
37. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, skolas
aprīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu materiālai stimulēšanai, skolas maksas pakalpojumu
atjaunošanas izdevumiem. Par papildus līdzekļu izmantošanu skolas direktors sniedz pārskatu
skolas padomei.
38. Piemaksas par darba kvalitāti no valsts mērķdotācijas sadala direktora apstiprināta Pedagogu
darba kvalitātes novērtēšanas komisija, pamatojoties uz noteiktiem kritērijiem.
39. Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām) vai pakalpojumu veidā sastāda
pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un kvalitatīvos
rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē un veic to uzskaiti atbilstoši grāmatvedības
uzskaites prasībām.
40. Pēc vecāku iniciatīvas veiktie skolas un (vai) klases telpu remonti ar vecāku materiāliem
uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojumu veidā.
X. Reorganizēšanas un likvidācijas kārtība
41. Skolu reorganizē un likvidē dibinātājs, iepriekš šādu lēmumu saskaņojot ar Izglītības un
zinātnes ministriju.
XI. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
42. Skolas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina dibinātājs. Grozījumus skolas nolikumā
dibinātājs var izdarīt pēc savas iniciatīvas vai skolas direktora priekšlikuma.
XII. Citi normatīvajos aktos noteiktie skolas pienākumi
43. Skola kārto lietvedību (skolas dokumentācija) un skolas arhīvu atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
44. Skola noteiktā laikā sagatavo atskaites atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un Valsts
statistikas pārvaldes noteiktajām pārskatu formām.
45. Veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanai darbam un mācībām skola nodrošina darba
aizsardzības un drošības instrukciju izstrādi un to izpildes ievērošanu.
46. Higiēnas, ugunsdrošības, darba drošības ievērošana skolā tiek nodrošināta atbilstoši normatīvo
aktu prasībām.
47. Skolā tiek nodrošināta skolēnu profilaktiskā veselības aprūpe un pirmā medicīniskā palīdzība
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
48. Skola izveido un uztur datorizētu datu bāzi atbilstoši VIIS izstrādātajai programmatūrai, izmanto
e-klases pakalpojumus.
49. Skolas grāmatvedības kārtošanu veic Bauskas pilsētas pārvaldes pakļautībā esošā centralizētā
grāmatvedība.
50. Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu un saglabāšanu skola nodrošina
saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.
51. Skolas iekšējo kārtību un sadarbību ar vecākiem reglamentē skolas iekšējās kārtības noteikumi,
kurus apstiprina skolas direktors un saskaņo ar skolas padomi.
BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLAS
DIREKTORS

(Paraksts)
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J.RUMBA

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 25.septembrī

prot.Nr.20, 24.p.

Par grozījumiem Bauskas novada profesionālās ievirzes
izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola” nolikumā
Saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes
„Bauskas Mūzikas skola” attīstības plānu 2012.-2014.gadam (saskaņots Bauskas novada domes
sēdē 2012.gada 28.jūnijā), izglītības iestādē 2014./2015.m.g. uzsākta licencētas programmas
„Ģitāras spēle” īstenošana un ievērojot Izglītības likuma 31. panta pirmajā daļā noteikto, ir
paplašināts izglītības iestādes padomes sastāvs.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu un, ievērojot Bauskas novada profesionālās
ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola” direktores Anitas Velmunskas 2014.gada
4.septembra iesniegumā „Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes
izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola” nolikumā” minēto,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas
skola” nolikumā šādus grozījumus:
1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Skolai ir zīmogs ar Bauskas novada ģerboņa attēlu, noteikta parauga veidlapa, norēķinu konti
kredītiestādēs. Skolai var būt sava simbolika”.
2. Papildināt 8.punktu aiz vārdiem „Vijoļspēle . Čella spēle” ar vārdiem „Ģitāras spēle”
3. Papildināt 32.punktu ar 32.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„32.5. audzēkņu pārstāvji”.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2010.gada 26.augustā
(prot.Nr.11, 2.§)

BAUSKAS MŪZIKAS SKOLAS NOLIKUMS
(Grozījumi 26.05.2011.; 11.04.2013.; 31.10.2013.; 25.09.2014.)
Bauskā
2010.gada 26.augustā

Nr.29
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 28.panta, Profesionālās izglītības
likuma 17.pantu un Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Mūzikas skola” (turpmāk tekstā – Skola) ir
Bauskas novada domes (tālāk tekstā – Dibinātājs) pārraudzībā esoša izglītības iestāde, kas īsteno
profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas. (11.04.2013.grozījumu redakcijā.)
2. Skolai ir zīmogs ar Bauskas novada ģerboņa attēlu, noteikta parauga veidlapa, norēķinu konti
kredītiestādēs. Skolai var būt sava simbolika. (25.09.2014.grozījumu redakcijā.)
3. Skolas adrese: Upmalas iela 5, Bauska, Bauskas nov., LV-3901. (11.04.2013.grozījumu
redakcijā.)
II. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi
4. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu
profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanai.
5. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.
6. Skolas uzdevumi:
6.1. nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes
mūzikā;
6.2. sagatavot izglītojamos (turpmāk– audzēkņus) mūzikas profesionālās vidējās izglītības
programmu apguvei;
6.3. veicināt profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi;
6.4. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.
III. Īstenojamās izglītības programmas
7. Skola īsteno licencētas profesionālās ievirzes mūzikas programmas, tās iepriekš saskaņojot ar
Bauskas novada domi. Skola var īstenot arī interešu izglītības programmas, jauniešu un
pieaugušo maksas izglītības programmas, tās iepriekš saskaņojot ar Bauskas novada domi.
(31.10.2013.grozījumu redakcijā.)
8. Skola īsteno šādas izglītības programmas: (31.10.2013.grozījumu redakcijā; papildināts ar
25.09.2014.grozījumiem.)

Programmas kods
20V 212 01

Programmu kopa
Taustiņinstrumentu spēle

20V 212 02

Stīgu instrumentu spēle

20V 212 03

Pūšaminstrumentu spēle

20V 212 06
20V 212 04

Vokālā mūzika
Sitaminstrumentu spēle

Programma
Klavierspēle
Akordeona spēle
Vijoļspēle
Čella spēle
Ģitāras spēle
Flautas spēle
Klarnetes spēle
Saksofona spēle
Trompetes spēle
Trombona spēle
Eifonija spēle
Tubas spēle
Kora klase
Sitaminstrumentu spēle

IV. Izglītības procesa organizācija
9. Audzēkņu uzņemšana Skolā notiek saskaņā ar Izglītības likumu, Profesionālās izglītības
likumu.
10. Skola drīkst noteikt iestājpārbaudījumus audzēkņu uzņemšanai:
10.1. mūzikas izglītības programmās pārbauda audzēkņa atbilstību izglītības programmas
uzsākšanai:
10.2. muzikālās dotības – muzikālo dzirdi, ritma izjūtu un muzikālo atmiņu;
10.3. vispārējo fizioloģisko attīstību.
11. Izglītības process Skolā ietver profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu un
audzināšanas darbību.
12. Izglītības procesu Skolā reglamentē Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums,
profesionālās ievirzes izglītības programmas un citi normatīvie akti.
13. Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana ietver teorētiskās un praktiskās
mācības, kā arī radošo darbību. Izglītības programmas tiek īstenotas grupu un individuālajās
nodarbībās, audzēkņu patstāvīgajā darbā, ārpusstundu pasākumos– konkursos, koncertos,
festivālos, akcijās u.c.
14. Mācību slodze:
14.1. vienā izglītības programmā mācību slodze audzēknim nedrīkst pārsniegt 12 stundas
nedēļā;
14.2. mācību slodze dienā audzēknim nedrīkst pārsniegt 4 stundas;
14.3. mācību nedēļu skaits – 36 nedēļas;
14.4. kopējais brīvdienu skaits mācību gadā – 4 nedēļas;
14.5. mācību stundas ilgums ir 40 minūtes.
15. Audzēkņu sasniegumi (zināšanas, prasmes un iemaņas) tiek vērtēti 10 ballu sistēmā.
16. Skolas struktūru un mācību materiālo bāzi izveido atbilstoši licencētajām profesionālās
ievirzes izglītības programmām.
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V. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
17. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs, saskaņojot ar
Kultūras ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju.
18. Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaļinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora
pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaņā ar Skolas direktora ieteikumu
norīko Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors (11.04.2013.grozījumu redakcijā.) Direktora
īslaicīgas prombūtnes laikā direktora pienākumus veic direktora norīkots direktora vietnieks.
19. Direktors vada Skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu
īstenošanu.
20. Direktora pienākumi ir:
20.1. nodrošināt Skolu ar mūzikas nozares pedagoga profesionālajai kvalifikācijai
atbilstošiem pedagogiem un citiem darbiniekiem. Pieņemt un atbrīvot no darba Skolas
darbiniekus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
20.2. nodrošināt Skolas darbību reglamentējošu tiesību aktu (Skolas nolikuma, iekšējās
kārtības noteikumu audzēkņiem un darba kārtības noteikumu darbiniekiem, amata aprakstu
u.c.) izstrādāšanu un izpildi;
20.3. nodrošināt likumu un citu normatīvo dokumentu izpildi Skolā;
20.4. plānot un organizēt Skolas saimniecisko un finansiālo darbību;
20.5. pārstāvēt Skolas intereses valsts un sabiedriskajās organizācijās;
20.6. sadarboties ar nevalstiskām organizācijām, iestādēm, uzņēmumiem, audzēkņiem,
vecākiem (aizbildņiem), Skolas padomi u.c. Skolas pašpārvaldes institūciju darbības
nodrošināšanai, izglītības kvalitātes paaugstināšanai, audzēkņu karjeras iespēju izpētei un
virzīšanai;
20.7. nodrošināt Skolas pašpārvaldes institūciju izveidi un svarīgos jautājumos konsultēties
ar Skolas padomi, pedagoģisko padomi, uzklausīt to viedokļus un ņemt vērā ieteikumus,
kas veicina Skolas darbības mērķu īstenošanu;
20.8. vadīt Skolas darbu kopumā un Skolas Pedagoģisko padomi;
20.9. veikt citus šajā nolikumā un citos normatīvajos aktos noteiktos profesionālās ievirzes
izglītības iestādes direktora pienākumus;
20.10. sniegt noteiktajā kārtībā pārskatus par savu darbību.
21. Skolas direktoram ir tiesības:
21.1. pieņemt darbā pedagogus un citus darbiniekus, noteikt viņu pienākumus un tiesības;
21.2. deleģēt Skolas pedagogiem un citiem darbiniekiem konkrētu uzdevumu vai funkciju
veikšanu;
21.3. noteikt Skolas pedagoģisko darbinieku amata vienību skaitu, informējot Kultūras
ministriju, bet saimniecisko amata vienību skaitu, saskaņojot ar Bauskas novada Domi;
21.4. savu pilnvaru ietvaros patstāvīgi lemt par Skolas intelektuālo, finanšu un materiālo
līdzekļu racionālu izlietošanu;
21.5. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām Skolas nolikumā paredzētajos
darbības virzienos.
22. Skolas direktora vietnieks nodrošina kvalitatīvu izglītības procesa organizāciju un norisi
Skolā.
23. Pedagoga vispārējie pienākumi un tiesības izglītošanas procesā ir noteikti Izglītības likumā.
24. Skolas pedagoga pienākumi ir:
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24.1. būt atbildīgam par audzēkņa veselību un dzīvību mācību stundās, kā arī pedagoga
vadītajos un organizētajos pasākumos;
24.2. veidot pozitīvu sadarbības vidi;
24.3. ievērot audzēkņa vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas;
24.4. stimulēt, vadīt un sniegt īpašu atbalstu audzēkņiem, kuriem ir grūtības mācību
procesā;
24.5. izstrādāt mācību priekšmeta programmas, būt atbildīgam par sava darba metodēm,
paņēmieniem un rezultātiem;
24.6. radoši un atbildīgi piedalīties izglītības programmu īstenošanā;
24.7. patstāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību.
25. Pedagogam ir tiesības:
25.1. piedalīties Skolas pašpārvaldē;
25.2. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu normatīvos aktos noteiktā
kārtībā;
25.3. izteikt priekšlikumus Skolas attīstībai, darba kārtības nodrošināšanai u.c.
25.4. saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu.
26. Izglītības programmās noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, mācību
priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskajās komisijās. Metodiskā komisija darbojas
saskaņā ar nolikumu, tās darbu koordinē Skolas direktors vai viņa pilnvarota persona.
27. Skolas saimniecisko un citu darbinieku pienākumi:
27.1. ievērot darba kārtības noteikumus;
27.2. saudzīgi izturēties pret Skolas materiālajām vērtībām;
27.3. atbildēt par sava darba pienākumu kvalitatīvu izpildi.
28. Skolas saimnieciskiem un citiem darbiniekiem ir tiesības:
28.1. uz darba samaksu, kas nav mazāka par Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša
darba algu (mēnešalgu);
28.2. saņemt valsts garantētu, apmaksātu ikgadēju atvaļinājumu normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā un apmērā;
28.3. uz drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem;
28.4. izteikt priekšlikumus Skolas attīstībai, darba kārtības nodrošināšanai u.c.
VI. Audzēkņa pienākumi un tiesības
29. Audzēkņa pienākumi ir:
29.1. mācīties, lai iegūtu profesionālās ievirzes mūzikas izglītību;
29.2. uzņemties personīgu atbildību par savām mācībām un uzvedību Skolā;
29.3. ievērot Skolas nolikuma iekšējās kārtības noteikumus;
29.4. cienīt Skolas tradīcijas;
29.5. pēc spējām un interesēm pārstāvēt Skolu dažāda veida pasākumos;
29.6. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtām morāles un ētikas normām;
29.7. attīstīt sapratni, cieņu, iecietību;
29.8. veidot sava rakstura īpašības – mērķtiecību, gribasspēku, neatlaidību mērķu
sasniegšanā u.c.
30. Audzēknim ir tiesības:
30.1. apgūt izvēlēto profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu;
30.2. izglītošanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus;
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30.3. izglītošanas procesā izmantot bez maksas Skolas telpas, bibliotēku, mācību
līdzekļus;
30.4. piedalīties sabiedriskajā darbībā;
30.5. saņemt informāciju par visiem ar izglītību saistītiem jautājumiem;
30.6. uz personiskās mantas aizsardzību Skolā;
30.7. saņemt motivētu savu zināšanu, prasmju un uzvedības novērtējumu;
30.8. saņemt pedagoga palīdzību mācību satura apguvē.
VII. Skolas pašpārvalde
31. Skolas padomei ir konsultatīvs raksturs, tās darbību reglamentē Skolas padomes nolikums.
32. Skolas padomes sastāvā var būt:
32.1. Skolas direktors;
32.2. pedagogu pārstāvji;
32.3. vecāku (aizbildņu) pārstāvji;
32.4. citu organizāciju pārstāvji;
32.5. audzēkņu pārstāvji. (Papildināts ar 25.09.2014.grozījumiem.)
33. Skolas padomes sastāvu nosaka padomes nolikums. Skolas padomes vadītāju ievēl.
34. Skolas padomes funkcijas:
34.1. perspektīvo Skolas darbības virzienu izstrādāšana;
34.2. priekšlikumu izstrāde Skolas budžeta un citu finansiālo līdzekļu izlietojumam,
izņemot valsts mērķdotācijas;
34.3. ieteikumu pieņemšana būtisku mācību un audzināšanas, kā arī saimnieciskās un
finansiālās darbības, audzēkņu un darbinieku materiālā nodrošinājuma un sadzīves
jautājumu risināšanai.
35. Pedagoģiskā padome risina ar Skolas mācību un audzināšanas darbu saistītus jautājumus. Tās
darbību reglamentē Pedagoģiskās padomes nolikums. Pedagoģisko padomi vada Skolas
direktors. Tās sastāvā ir visi Skolā strādājošie pedagogi, to sasauc ne retāk kā reizi semestrī un
sēdes protokolē.
VIII. Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība
36. Skola patstāvīgi saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu izstrādā Skolas darbībai
nepieciešamos iekšējo darbību reglamentējošus dokumentus.
37. Visus Skolas iekšējo darbību reglamentējošos dokumentus apstiprina Skolas direktors.
38. Skolas amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Dibinātājam.
IX. Finansēšanas avoti un kārtība
39. Akreditētas profesionālās ievirzes izglītības iestādes ir tiesīgas pretendēt uz valsts
finansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai Ministru kabineta noteiktā
kārtībā.
40. Skolas finansēšanas avoti ir:
40.1. valsts budžeta mērķdotācija saskaņā ar gadskārtējo likumu „Par valsts budžetu”;
40.2. Bauskas novada pašvaldības budžets;
40.3. papildus finanšu līdzekļi, kurus Skola var saņemt:
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40.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
40.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus Dibinātāja noteiktajā kārtībā un apmērā;
40.3.3. gūstot ieņēmumus no saimnieciskās darbības;
40.3.4. citi ieņēmumi.
X. Saimnieciskā darbība
41. Skolas direktors ir tiesīgs slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par dažādu
skolai nepieciešamo darbu veikšanu.
42. Skola var sniegt ārpusstundu darba, sagatavošanas kursu, telpu nomas un citus maksas
pakalpojumus, ja tas netraucē profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu.
43. Skola paralēli pamatuzdevumiem var veikt saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar
normatīviem aktiem.
XI. Reorganizācijas un likvidēšanas kārtība
44. Skolu reorganizē un likvidē Skolas dibinātājs, saskaņojot ar Kultūras ministriju un Izglītības
un zinātnes ministriju.
XII. Skolas nolikuma un tā grozījuma pieņemšanas kārtība
45. Skola nolikumu un grozījumus tajā apstiprina Dibinātājs.
46. Grozījumus Skolas nolikumā Dibinātājs var izdarīt pēc savas iniciatīvas vai skolas direktora
priekšlikuma.
XIII. Citi jautājumi
47. Skolas bibliotēkas fondu komplektē, veic tā uzskaiti, izmanto, saglabā Skola saskaņā ar
Izglītības un zinātnes ministrijas metodiskajiem norādījumiem.
48. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem Skola kārto lietvedību un Skolas arhīvu.
49. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām Skola noteiktā laikā
sagatavo atskaites un iesniedz Bauskas novada domei un Kultūras ministrijai.
50. Skola savā darbībā ievēro skolu higiēnas normas un noteikumus.
51. Ugunsdrošības ievērošana skolā tiek nodrošināta atbilstoši Ugunsdrošības un ugunsdzēsības
likumam un Ministru kabineta noteikumiem.
52. Darba drošību Skolā ievēro atbilstoši Darba aizsardzības likumam.
BAUSKAS MŪZIKAS SKOLAS DIREKTORE (Paraksts)
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A.VELMUNSKA

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 25.septembrī

prot.Nr.20, 25.p.

Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Bauskas sākumskola” nolikumā
Likuma „Par Latvijas valsts ģerboni” 7.pants noteic, ka mazo valsts ģerboni ir tiesīgas
lietot tās pašvaldības, kurām nav sava apstiprināta ģerboņa.
Bauskas novada pašvaldība Ģerboņu likumā noteiktajā kārtībā reģistrēja Bauskas novada
ģerboni. Ģerboņu likuma 8.panta otrā daļa noteic, ka valsts institūcijām un pašvaldībām ir
tiesības lietot ģerboņus, kas reģistrēti šajā likumā noteiktajā kārtībā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu un Ģerboņu likuma 8.panta otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas sākumskola”
nolikumā šādu grozījumu:
izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Skolai ir zīmogs ar Bauskas novada ģerboņa attēlu, noteikta parauga veidlapa, norēķinu konti
kredītiestādēs. Skolai var būt sava simbolika.”
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2011.gada 28.aprīlī
(prot.Nr.6, 13.§)

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Bauskas sākumskola”
NOLIKUMS
(Grozījumi 25.09.2012.; 11.04.2013.; 25.09.2014.)
Bauskā
2011.gada 28.aprīlī

Nr.11
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.
panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības
likuma 9.pantu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas sākumskola” (tālāk tekstā – skola) ir Bauskas
novada domes (tālāk tekstā – dibinātājs) pārraudzībā esoša vispārējās izglītības iestāde skolas
izglītības programmu īstenošanai. (11.04.2013.grozījumu redakcijā.)
2. Skolas adrese: Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas nov., LV-3901. (11.04.2013.grozījumu
redakcijā.)
3. Skolai ir zīmogs ar Bauskas novada ģerboņa attēlu, noteikta parauga veidlapa, norēķinu konti
kredītiestādēs. Skolai var būt sava simbolika. (25.09.2014.grozījumu redakcijā.)
II. Skolas darbības mērķis, pamatvirziens un galvenie uzdevumi
4. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas
nodrošinātu valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.
5. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā darbība.
6. Skolas galvenie uzdevumi:
6.1. īstenot vispārējās pamatizglītības 1.posma (1.–6.klase) licencētās programmas;
(25.09.2012.grozījumu redakcijā.)
6.2. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
6.3. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus;
6.4. sadarboties ar izglītojamo (tālāk tekstā – izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu
izglītības ieguvi visiem izglītojamiem.
III. Īstenojamās izglītības programmas
7. Izglītojošo darbību skolā reglamentē izglītības programma. Skola īsteno:
7.1. vispārējās pamatizglītības 1.posma (1.–6.klase) programmas; (25.09.2012.grozījumu redakcijā.)
7.2. interešu izglītības programmas.
IV. Izglītības procesa organizācija
8. Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam izglītības ieguves valoda skolā ir latviešu valoda.
9. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada un mācību semestra
sākuma un beigu laiku, nosaka Ministru kabinets.

10. Izglītojamo uzņemšana skolā un pārcelšana nākošajā klasē notiek Ministru kabineta noteikumos
noteiktajā kārtībā.
11. Mācību darba pamatorganizācijas forma skolā ir mācību priekšmetu stunda, mācību nodarbība.
Izglītojamo mācību slodzes sadalījums pa nedēļas dienām ir noteikts atbilstoši normatīvo aktu
prasībām un izglītības programmai skolas direktora apstiprinātajā mācību priekšmetu stundu
sarakstā, ar kuru pirms katra semestra sākuma tiek iepazīstināti izglītojamie un pedagogi.
12. Mācību priekšmetu stundu saraksts:
12.1. ietver izglītības programmas mācību priekšmetu un mācību priekšmetu stundu plānā noteiktās
mācību stundas un klases stundu;
12.2. neietver izglītības programmā noteiktās ārpusstundu nodarbības, kas ir izglītības programmas
papildu daļa, kuru organizē, ievērojot brīvprātības principu;
12.3. ir pastāvīgs visu mācību gadu un izmaiņas tajā var izdarīt tikai skolas direktors, direktora
vietnieks vai skolas direktora norīkota persona.
13. Izglītojamo interesēm atbilstošu papildizglītošanu (pulciņi, mākslinieciskā pašdarbība, valodu
kursi u.c. nodarbības ārpus izglītības programmas) par dibinātāja vai vecāku līdzekļiem īsteno pirms
vai pēc mācību stundām, ja skolā ir iesniegts izglītojamo vecāku (aizbildņu) rakstisks iesniegums.
14. Mācību stundas, mācību nodarbības ilgums skolā ir 40 minūtes.
15. Skolā ir pagarinātās dienas grupas, kuru darbība noris saskaņā ar skolas izstrādāto kārtību.
16. Izglītojamiem divas reizes gadā– semestra beigās un mācību gada beigās tiek izsniegtas
Izglītības un zinātnes ministrijas noteikta parauga liecības ar ierakstiem par izglītojamo mācību
sasniegumiem.
17. Saziņai ar izglītojamo vecākiem skolā ir dienasgrāmatas un skolvadības sistēma „e-klase”.
18. Dažādu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu jautājumu risināšanai, izveido skolas
Pedagoģisko padomi. Pedagoģiskās padomes darbības virzienus un kompetenci nosaka Vispārējās
izglītības likums.
19. Metodiskā darba koordinēšanai un pedagogu profesionālās tālākizglītības veicināšanai skolā
izveido Metodisko padomi. Metodiskās padomes darbības virzieni un kompetence noteikta tās
reglamentā.
20. Valsts izglītības standartos un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību īstenošanas
kvalitātes nodrošināšanai atsevišķu (vai vairāku radniecīgu) mācību priekšmetu pedagogi tiek
apvienoti metodiskās komisijās. Metodiskās komisijas darbības virziens un kompetence noteikta tās
reglamentā.
V. Izglītojamo tiesības un pienākumi
21. Izglītojamo tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums un skolas Iekšējās kārtības
noteikumi.
VI. Skolas vadība. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības
22. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba skolas dibinātājs.
23. Direktora atbildība noteikta Izglītības likumā un citos normatīvos aktos. Direktors vada skolas
attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu.
24. Direktoram ir vietnieki. Vietniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī pienākumus nosaka
direktors.
25. Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaļinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora
pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaņā ar skolas direktora ieteikumu norīko
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors. Direktora īslaicīgas prombūtnes laikā direktora
pienākumus veic direktora norīkots direktora vietnieks.
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26. Pedagogus darbā var pieņemt konkursa kārtībā. Konkursa kārtību un noteikumus nosaka skolas
direktors, saskaņojot ar skolas padomi. Pedagoga pienākumus, atbildību un tiesības nosaka Izglītības
likums
un
pedagoga
amata
apraksts
un
darba
līgums.
27. Skolas tehnisko personālu un citus darbiniekus, to skaitu, saskaņo ar dibinātāju.
28. Skolas tehniskā personāla pienākumi un tiesības ir noteiktas konkrēto darbinieku amatu
aprakstos un darba līgumos.
VII.

Skolas pašpārvalde

29. Sabiedrības, pašvaldību un vecāku sadarbības nodrošināšanai atbilstoši Izglītības likuma
prasībām tiek izveidota skolas padome. Tā darbojas saskaņā ar padomes nolikumu.
30. Skolas padomes sastāvs, izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Vispārējās izglītības
likumā un skolas padomes nolikumā.
31. Lai realizētu Izglītības likumā noteiktās tiesības, izglītojamie var veidot izglītojamo pašpārvaldi.
Tās izveidošanas kārtība un kompetence noteikta tās nolikumā.
VIII. Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība
32. Skola saskaņā ar skolas nolikumu patstāvīgi izstrādā iekšējos normatīvos aktus (kārtības,
noteikumi, reglamenti). Direktors izdod iekšējos normatīvos aktus saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likumu.
33. Priekšlikumus par grozījumiem skolas darbu reglamentējošajos dokumentos var izteikt
dibinātājs, skolas darbinieki, izglītojamie un viņu vecāki.
34. Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot
skolas dibinātājam adresētu iesniegumu.
35.Skolas attīstības plānu saskaņo ar skolas dibinātāju.
IX. Saimnieciskā darbība
36. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam skolas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un
fiziskām personām līgumus par dažādu skolai nepieciešamo darbu veikšanu un pakalpojumu
sniegšanu.
37. Skola nodrošina ēdināšanas, kā arī citus pakalpojumus (telpu īre u.c.), ja tas netraucē izglītības
programmu īstenošanai. Maksas pakalpojumu sarakstu un izcenojumus apstiprina dibinātājs ar savu
lēmumu.
X. Finansēšanas kārtība
38. Finansēšanas avoti ir:
38.1. valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu;
38.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;
38.3. papildu finanšu līdzekļi, kurus skola var saņemt:
38.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
38.3.2.
sniedzot
maksas
pakalpojumus
skolas
nolikumā
noteiktajos
gadījumos;
38.3.3. ieņēmumi no saimnieciskās darbības un citi ieņēmumi.
39. Skolā izglītības programmas apguve izglītojamiem ir bez maksas. Interešu izglītības
programmas
finansēšanas
kārtību
un
apmēru
nosaka
skolas
dibinātājs.
40. Skolai nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus nodrošina skolas
dibinātājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Dibinātājs nodrošina skolas uzturēšanas un
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saimnieciskos izdevumus, to skaitā tehniskā personāla darba algas, un nosaka kārtību, kādā skola
finansējama no dibinātāja budžeta.
41. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, skolas
aprīkojuma iegādei, pedagogu un izglītojamo materiālajai stimulēšanai. Par papildu līdzekļu
izmantošanu skolas direktors sniedz pārskatu skolas padomei.
42. Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām) vai pakalpojumu veidā, sastāda
pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un kvalitatīvos rādītājus,
kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē, un iegrāmato šīs materiālās vērtības atbilstoši
grāmatvedības uzskaites prasībām.
43. Pēc vecāku iniciatīvas veiktie skolas un/vai klases telpu remonti ar vecāku iegādātiem
materiāliem uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojumu veidā.
XI. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība
44. Skolu reorganizē un likvidē dibinātājs, iepriekš šādu lēmumu saskaņojot ar Izglītības un zinātnes
ministriju.
XII.

Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

45. Skolas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina dibinātājs. Grozījumus skolas nolikumā
dibinātājs var izdarīt pēc savas iniciatīvas vai skolas direktora priekšlikuma.
XIII. Citi normatīvajos aktos noteiktie skolas pienākumi
46. Skola kārto lietvedību (skolas dokumentācija) un skolas arhīvu saskaņā ar normatīvajos aktos
noteikto.
47. Skola noteiktā laikā sagatavo atskaites atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un Valsts
statistikas pārvaldes noteiktajām pārskatu formām.
48. Higiēnas un ugunsdrošības ievērošana skolā tiek nodrošināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
49. Kavējumu uzskaiti veic klases audzinātājs, tā tiek veikta atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam.
50. Iekšējo kārtību reglamentē skolas iekšējie kārtības noteikumi, kurus apstiprina skolas direktors
un saskaņo ar skolas padomi.
51. Skolēnu pārvadājumi tiek nodrošināti saskaņā ar skolas dibinātāja noteikto kārtību.
52. Skolas sadarbība ar vecākiem tiek reglamentēta iekšējās kārtības noteikumos.
53. Skola nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem un informācijas pakalpojumiem. Skolas bibliotēkas
fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu, saglabāšanu skola nodrošina saskaņā ar normatīvajos
aktos noteikto.
54. Skola uztur Valsts izglītības informācijas sistēmas elektronisko datu bāzi.
55. Veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanai darbam un mācībām, skola nodrošina darba
aizsardzības un drošības instrukciju un to izpildes ievērošanu.
BAUSKAS SĀKUMSKOLAS DIREKTORE

(Paraksts)
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L.ĢERĢE

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 25.septembrī

prot.Nr.20, 26.p.

Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Bauskas Valsts ģimnāzija” nolikumā
Likuma „Par Latvijas valsts ģerboni” 7.pants noteic, ka mazo valsts ģerboni ir tiesīgas
lietot tās pašvaldības, kurām nav sava apstiprināta ģerboņa.
Bauskas novada pašvaldība Ģerboņu likumā noteiktajā kārtībā reģistrēja Bauskas novada
ģerboni. Ģerboņu likuma 8.panta otrā daļa noteic, ka valsts institūcijām un pašvaldībām ir
tiesības lietot ģerboņus, kas reģistrēti šajā likumā noteiktajā kārtībā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu un Ģerboņu likuma 8.panta otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts
ģimnāzija” nolikumā šādu grozījumu:
izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Skolai ir zīmogs ar Bauskas novada ģerboņa attēlu, noteikta parauga veidlapa, norēķinu konti
kredītiestādēs. Skolai var būt sava simbolika.”
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas
novada
domes
2011.gada 28.aprīļa sēdē
(prot.Nr.6, 14.§)

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Bauskas Valsts ģimnāzija”
NOLIKUMS
(Grozījumi 28.11.2012.; 11.04.2013.)
Bauskā
2011.gada 28.aprīlī

Nr.12
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 9.pantu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Valsts ģimnāzija” (tālāk tekstā – skola) ir
Bauskas novada domes (tālāk tekstā – dibinātājs) pārraudzībā esoša vispārējās izglītības
iestāde skolas izglītības programmu īstenošanai. (11.04.2013.grozījumu redakcijā.)
2. Skolas adrese: Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas nov., LV-3901. (11.04.2013.grozījumu
redakcijā.)
3. Skolai ir zīmogs ar Bauskas novada ģerboņa attēlu, noteikta parauga veidlapa, norēķinu
konti kredītiestādēs. Skolai var būt sava simbolika. (25.09.2014.grozījumu redakcijā.)
II. Skolas darbības mērķis, pamatvirziens un galvenie uzdevumi
4. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu,
kas nodrošinātu valsts izglītības standartos noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.
5. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā darbība.
6. Skolas galvenie uzdevumi:
6.1. īstenot licencētās vispārējas pamatizglītības otrā posma (7.–9.kl.) un vispārējās vidējās
izglītības programmas;
6.2. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
6.3. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus;
6.4. sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu izglītības ieguvi
visiem izglītojamiem;
6.5. veikt reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra funkcijas.
III. Īstenojamās izglītības programmas
7. Izglītojošo darbību skolā reglamentē izglītības programmas. Skola īsteno:
7.1. pamatizglītības otrā posma (7.–9.klase) programmu (kods 23011111);
7.2. pamatizglītības 2.posma (7.–9.klase) profesionāli orientētā virziena programmu (kods
23014111); (28.11.2012.grozījumu redakcijā.)
7.3. vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programmu (kods
31014011 komerczinības);

7.4. vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programmu (kods
31012011);
7.5. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības
programmu (kods 31013011).
8. Skola var īstenot interešu izglītības programmas.
IV. Izglītības procesa organizācija
9. Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam izglītības ieguves valoda skolā ir latviešu valoda.
10.Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada un mācību
semestru sākuma un beigu laiku nosaka Ministru kabinets.
11. Izglītojamo uzņemšana skolā un pārcelšana nākamajā klasē notiek Ministru kabineta
noteikumos noteiktajā kārtībā, atbilstoši dibinātāja apstiprinātai skolas „Izglītojamo
uzņemšanas kārtībai”.
12. Mācību darba pamatorganizācijas forma skolā ir mācību stunda, mācību nodarbība.
Izglītojamo mācību slodzes sadalījums pa nedēļas dienām ir noteikts atbilstoši normatīvo
aktu prasībām un izglītības programmai skolas direktora apstiprinātajā mācību priekšmetu
stundu sarakstā, ar kuru pirms katra semestra sākuma tiek iepazīstināti izglītojamie un
pedagogi.
13. Mācību priekšmetu stundu saraksts:
13.1. ietver izglītības programmas mācību priekšmetu un mācību priekšmetu stundu plānā
noteiktās mācību stundas un klases stundu;
13.2. neietver izglītības programmā noteiktās ārpusstundu nodarbības, kas ir izglītības
programmas papildu daļa, kuru organizē, ievērojot brīvprātības principu;
13.3. ir pastāvīgs visu mācību gadu un izmaiņas tajā var izdarīt skolas direktors, direktora
vietnieks vai skolas direktora norīkota persona.
14. Izglītojamo interesēm atbilstošu papildizglītošanu (pulciņi, mākslinieciskā pašdarbība,
valodu kursi u.c. nodarbības ārpus izglītības programmas) par dibinātāja vai vecāku
līdzekļiem īsteno pirms vai pēc mācību stundām, ja skolā ir iesniegts izglītojamo vecāku
(aizbildņu) rakstisks iesniegums.
15. Mācību stundas, mācību nodarbības ilgums skolā ir 40 minūtes.
16. Izglītojamiem divas reizes gadā– semestra beigās un mācību gada beigās tiek izsniegtas
Izglītības un zinātnes ministrijas noteikta parauga liecības ar ierakstiem par izglītojamā
mācību sasniegumiem.
17. Saziņai ar izglītojamo vecākiem skolā ir noteiktas formas dienasgrāmatas un skolvadības
sistēma „e-klase”.
18. Dažādu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu jautājumu risināšanai izveido skolas
pedagoģisko padomi. Pedagoģiskās padomes darbības virzienus un kompetenci nosaka
Vispārējās izglītības likums.
19. Metodiskā darba koordinēšanai un pedagogu profesionālās tālākizglītības veicināšanai
skolā izveido Metodisko padomi. Metodiskās padomes darbības virzieni un kompetence
noteikta tās reglamentā.
20.Valsts izglītības standartos un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību īstenošanas
kvalitātes nodrošināšanai atsevišķu (vai vairāku radniecīgu) mācību priekšmetu pedagogi
tiek apvienoti metodiskās komisijās. Metodiskās komisijas darbības virziens un kompetence
noteikta tās reglamentā.
V. Izglītojamo tiesības un pienākumi
21. Izglītojamo tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums un skolas Iekšējās kārtības
noteikumi.
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VI. Skolas vadība. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības
22. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba skolas dibinātājs.
23. Direktora atbildība noteikta Izglītības likumā un citos normatīvos aktos. Direktors vada
skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu.
24. Direktoram ir vietnieki. Vietniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī pienākumus
nosaka direktors.
25. Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaļinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā
direktora pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaņā ar skolas direktora
ieteikumu norīko Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors. (11.04.2013.grozījumu
redakcijā.)
26. Direktora īslaicīgas prombūtnes laikā direktora pienākumus veic direktora norīkots
direktora vietnieks.
27. Pedagogus darbā var pieņemt konkursa kārtībā. Konkursa kārtību un noteikumus nosaka
skolas direktors, saskaņojot ar skolas padomi.
28. Pedagoga pienākumus, atbildību un tiesības nosaka Izglītības likums un pedagoga amata
apraksts un darba līgums.
29. Skolas tehnisko personālu un citus darbiniekus, to skaitu saskaņo ar dibinātāju.
30. Skolas tehniskā personāla pienākumi un tiesības ir noteiktas darbinieku amatu aprakstos
un darba līgumos.
VII.

Skolas pašpārvalde

31. Sabiedrības, pašvaldību un vecāku sadarbības nodrošināšanai atbilstoši Vispārējās
izglītības likuma prasībām tiek izveidota skolas padome. Tā darbojas saskaņā ar padomes
nolikumu.
32. Skolas padomes sastāvs, izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Vispārējās
izglītības likumā un skolas padomes nolikumā.
33. Lai realizētu Izglītības likumā noteiktās tiesības, izglītojamie var veidot izglītojamo
pašpārvaldi. Tās izveidošanas kārtība un kompetence noteikta tās nolikumā.
VIII. Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība
34. Skola saskaņā ar skolas nolikumu patstāvīgi izstrādā iekšējos normatīvos aktus
(nolikumi, kārtības, noteikumi, reglamenti). Direktors izdod iekšējos normatīvos aktus
saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
35. Priekšlikumus par grozījumiem skolas darbu reglamentējošajos dokumentos var izteikt
dibinātājs, skolas darbinieki, izglītojamie un viņu vecāki.
36. Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt,
iesniedzot skolas dibinātājam adresētu iesniegumu.
37.Skolas Attīstības plānu un skolas „Izglītojamo uzņemšanas kārtību” saskaņo ar skolas
dibinātāju.
IX. Saimnieciskā darbība
38. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam skolas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām
un fiziskām personām līgumus par dažādu skolai nepieciešamo darbu veikšanu un
pakalpojumu sniegšanu.
39. Skola nodrošina ēdināšanas pakalpojumus.
40. Skola var sniegt citus pakalpojumus (telpu īre u.c.), ja tas netraucē izglītības programmu
īstenošanai. Maksas pakalpojumu sarakstu un izcenojumus apstiprina dibinātājs ar savu
lēmumu.
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X. Finansēšanas kārtība
41. Finansēšanas avoti ir:
41.1. valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu;
41.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;
41.3. papildu finanšu līdzekļi, kurus skola var saņemt:
41.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
41.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus skolas nolikumā noteiktajos gadījumos;
41.3.3. ieņēmumi no saimnieciskās darbības un citi ieņēmumi.
42. Skolā izglītības programmas apguve izglītojamiem ir bez maksas. Interešu izglītības
programmas
finansēšanas
kārtību
un
apmēru
nosaka
skolas
dibinātājs.
43. Skolas nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus nodrošina
skolas dibinātājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Dibinātājs nodrošina skolas
uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, to skaitā tehniskā personāla darba algas, un nosaka
kārtību, kādā skola finansējama no dibinātāja budžeta.
44. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, skolas
aprīkojuma iegādei, pedagogu un izglītojamo materiālajai stimulēšanai. Par papildu līdzekļu
izmantošanu
skolas
direktors
sniedz
pārskatu
skolas
padomei.
45. Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām) vai pakalpojumu veidā,
sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un
kvalitatīvos rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē un iegrāmato šīs materiālās
vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.
46. Pēc vecāku iniciatīvas veiktie skolas un/vai klases telpu remonti ar vecāku iegādātiem
materiāliem uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojumu veidā.
XI. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība
47. Skolu reorganizē un likvidē dibinātājs, iepriekš šādu lēmumu saskaņojot ar Izglītības un
zinātnes ministriju.
XII.

Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

48. Skolas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina dibinātājs. Grozījumus skolas nolikumā
dibinātājs var izdarīt pēc savas iniciatīvas vai skolas direktora priekšlikuma.
XIII. Citi normatīvajos aktos noteiktie skolas pienākumi
49. Skola kārto lietvedību (skolas dokumentācija) un skolas arhīvu saskaņā ar normatīvajos
aktos noteikto.
50. Skola noteiktā laikā sagatavo atskaites atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un
Valsts statistikas pārvaldes noteiktajām pārskatu formām.
51. Higiēnas un ugunsdrošības ievērošana skolā tiek nodrošināta atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
52. Kavējumu uzskaiti veic klases audzinātājs, tā tiek veikta atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam.
53. Iekšējo kārtību reglamentē skolas iekšējie kārtības noteikumi, kurus apstiprina skolas
direktors un saskaņo ar skolas padomi.
54. Skolēnu pārvadājumi tiek nodrošināti saskaņā ar skolas dibinātāja noteikto kārtību.
55. Skolas sadarbība ar vecākiem tiek reglamentēta iekšējās kārtības noteikumos.
56. Skola nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem un informācijas pakalpojumiem. Skolas
bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu, saglabāšanu skola nodrošina
saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.
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57. Skola uztur Valsts izglītības informācijas sistēmas elektronisko datu bāzi.
58. Veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanai darbam un mācībām skola nodrošina
darba aizsardzības un drošības instrukciju un to izpildes ievērošanu.
BAUSKAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS
DIREKTORS

(Paraksts)
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R.ŽABOVS

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 25.septembrī

prot.Nr.20, 27.p.

Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Īslīces vidusskola” nolikumā
Likuma „Par Latvijas valsts ģerboni” 7.pants noteic, ka mazo valsts ģerboni ir tiesīgas
lietot tās pašvaldības, kurām nav sava apstiprināta ģerboņa.
Bauskas novada pašvaldība Ģerboņu likumā noteiktajā kārtībā reģistrēja Bauskas novada
ģerboni. Ģerboņu likuma 8.panta otrā daļa noteic, ka valsts institūcijām un pašvaldībām ir
tiesības lietot ģerboņus, kas reģistrēti šajā likumā noteiktajā kārtībā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu un Ģerboņu likuma 8.panta otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Īslīces vidusskola”
nolikumā šādu grozījumu:
izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Skolai ir zīmogs ar Bauskas novada ģerboņa attēlu, noteikta parauga veidlapa, norēķinu konti
kredītiestādēs. Skolai var būt sava simbolika.”
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS

Bauskas novada Domes sēdē
2010.gada 28.janvārī
(prot. Nr.1,____§)

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Īslīces vidusskola”
NOLIKUMS
(Grozījumi 22.07.2010.; 26.05.2011.; 11.04.2013.; 25.09.2014.)
Bauskā
2010.gada 28.janvārī

Nr.6
Izdots saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma 9.pantu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Īslīces vidusskola” (tālāk tekstā– skola) ir Bauskas
novada domes (tālāk tekstā– dibinātājs) pārraudzībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde
skolas izglītības programmu īstenošanai. Skolai ir struktūrvienības (pirmsskolas izglītības
grupas), kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu un speciālās pirmsskolas izglītības
programmu. (22.07.2010.;26.05.2011, 11.04.2013.grozījumu redakcijā.)
2. Skolas adrese: Skolas iela 1, Bērzi, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914. Pirmsskolas
izglītības programmas īsteno struktūrvienībās (pirmsskolas izglītības grupās), kuru adreses ir
šādas: „Kultūras nams”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901 un: Lauku iela 6,
Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901. (22.07.2010, 11.04.2013.grozījumu
redakcijā.)
3. Skolai ir zīmogs ar Bauskas novada ģerboņa attēlu, noteikta parauga veidlapa, norēķinu konti
kredītiestādēs. Skolai var būt sava simbolika. (25.09.2014.grozījumu redakcijā.)
II. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi
4. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas
nodrošinātu valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.
5. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
6. Skolas uzdevumi:
6.1. īstenot pirmsskolas izglītības programmu, speciālās pirmsskolas izglītības
programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem, pamatizglītības, pamatizglītības
pedagoģiskās korekcijas izglītības un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena programmas; (22.07.2010.grozījumu redakcijā.)
6.2. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
6.3. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus;
6.4. sadarboties ar izglītojamo (tālāk tekstā– skolēnu) vecākiem, lai nodrošinātu izglītības
ieguvi visiem skolēniem.
III. Īstenojamās izglītības programmas
7. Izglītojošo darbību skolā reglamentē izglītības programmas. Skola īsteno pirmsskolas
izglītības programmu, speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas
traucējumiem, pamatizglītības, pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības un

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas. (22.07.2010.grozījumu
redakcijā.)
8. Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam izglītības ieguves valoda skolā ir latviešu valoda.
IV. Izglītības procesa organizācija
9. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu
datumu, kā arī skolēnu brīvdienas nosaka Ministru kabinets.
10. Skolēnu uzņemšana skolā notiek Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.
11. Mācību darba organizācijas pamatforma skolā ir mācību stunda. Skolēnu mācību slodzes
sadalījums pa nedēļas dienām ir noteikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un izglītības
programmai skolas direktora apstiprinātajā stundu sarakstā, ar kuru pirms katra semestra
sākuma tiek iepazīstināti skolēni un pedagogi.
12. Stundu saraksts:
12.1. ietver izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plānā noteiktās mācību
stundas un klases stundu;
12.2. neietver izglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības, kas ir izglītības
programmas papildu daļa, kuru organizē, ievērojot brīvprātības principu;
12.3. ir pastāvīgs un izmaiņas tajā var izdarīt tikai skolas direktors, direktora vietnieks vai
skolas direktora norīkota persona.
13. Skolēnu interesēm atbilstošu papildizglītošanu (pulciņi, mākslinieciskā pašdarbība, valodu
kursi u.c. nodarbības ārpus izglītības programmas) īsteno pirms vai pēc mācību stundām, ja
skolā ir iesniegts skolēnu vecāku (aizbildņu) rakstisks iesniegums.
14. Mācību stundas, mācību nodarbības ilgums skolā ir 40 minūtes.
15. Skolā ir pagarinātās dienas grupas, kuru darbība noris saskaņā ar skolas izstrādāto kārtību.
16. Skolēniem divas reizes gadā– semestra beigās un mācību gada beigās tiek izsniegtas
Izglītības un zinātnes ministrijas noteikta parauga liecības ar ierakstiem par skolēnu mācību
sasniegumiem.
17. Valsts izglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību īstenošanas
kvalitātes nodrošināšanai atsevišķu (vai vairāku radniecīgu) mācību priekšmetu pedagogi
tiek apvienoti metodiskās komisijās. Metodisko komisiju darbības virzieni un kompetences
noteiktas metodiskās padomes un komisiju reglamentos.
V. Skolas vadība. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības
18. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba skolas dibinātājs.
19. Direktora atbildība noteikta Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos. Direktors vada
skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu.
Direktoram var būt vietnieki. Vietniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī to
kompetenci nosaka direktors.
20. Direktoram var būt vietnieki. Vietniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī
pienākumus nosaka direktors.
21. Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaļinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora
pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaņā ar skolas direktora ieteikumu
norīko Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors. Direktora īslaicīgas prombūtnes laikā
direktora pienākumus veic direktora norīkots direktora vietnieks.
22. Pedagogus darbā var pieņemt arī konkursa kārtībā. Konkursa kārtību un noteikumus nosaka
skolas direktors, saskaņojot ar skolas padomi.
23. Skolas tehnisko personālu un citus darbiniekus, to skaitu, saskaņo ar dibinātāju.
24. Skolas tehniskā personāla pienākumi un tiesības ir noteiktas konkrēto darbinieku amatu
aprakstos un darba līgumos.
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VI. Skolas pašpārvalde
25. Sabiedrības, pašvaldību un vecāku sadarbības nodrošināšanai atbilstoši Vispārējās izglītības
likuma prasībām tiek izveidota skolas padome. Tā darbojas saskaņā ar padomes nolikumu.
Skolas padomes sastāvs, izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Vispārējās izglītības
likumā un skolas padomes nolikumā.
26. Pedagoģiskā padome tiek izveidota dažādu ar mācību un audzināšanas procesu saistītu
jautājumu risināšanai, tās darbību nosaka Vispārējās izglītības likums, šis nolikums, Skolas
direktora apstiprināts pedagoģiskās padomes reglaments.
27. Skolēnu pašpārvaldi pēc savas iniciatīvas un ar skolas pedagogu un direktora atbalstu veido
skolēni. Tā darbojas saskaņā ar skolēnu domes nolikumu un demokrātijas principiem.
Pārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence noteikta tās nolikumā.
VII. Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība
28. Skola saskaņā ar skolas nolikumu patstāvīgi izstrādā skolas nolikumā noteiktos iekšējos
normatīvos aktus (kārtības, noteikumi, reglamenti). Direktors izdod iekšējos normatīvos
aktus saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
29. Priekšlikumus par grozījumiem skolas darbu reglamentējošajos dokumentos var izteikt
dibinātājs, skolas darbinieki, skolēni un viņu vecāki.
30. Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot
skolā skolas dibinātājam adresētu iesniegumu.
VIII. Saimnieciskā darbība
31. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam skolas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un
fiziskām personām līgumus par dažādu skolai nepieciešamo darbu veikšanu un pakalpojumu
sniegšanu.
32. Skola var sniegt dažādus pakalpojumus, kas saistīti ar ēdināšanu, ārpusstundu darbību, telpu
īri un citus, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu. Maksas pakalpojumu sarakstu
un izcenojumus apstiprina dibinātājs ar savu lēmumu.
IX. Finansēšanas kārtība
33. Finansēšanas avoti ir:
33.1. valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu;
33.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;
33.3. papildu finanšu līdzekļi, kurus skola var saņemt:
33.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
33.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus skolas nolikumā noteiktajos gadījumos;
33.3.3. ieņēmumi no saimnieciskās darbības un citi ieņēmumi.
34. Skolā izglītības programmas apguve skolēniem ir bez maksas. Interešu izglītības
programmas finansēšanas kārtību un apmēru nosaka skolas dibinātājs.
35. Skolai tās nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus nodrošina
skolas dibinātājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Dibinātājs nodrošina skolas
uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, to skaitā darba koplīgumā ietvertās saistības,
tehniskā personāla darba algas, un nosaka kārtību, kādā skola finansējama no dibinātāja
budžeta.
36. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, skolas
aprīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu materiālajai stimulēšanai, skolas maksas
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pakalpojumu atjaunošanas izdevumiem. Par papildu līdzekļu izmantošanu skolas direktors
sniedz pārskatu skolas padomei.
37. Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām) vai pakalpojumu veidā, sastāda
pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un kvalitatīvos
rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē, un iegrāmato šīs materiālās vērtības
atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.
38. Pēc vecāku iniciatīvas veiktie skolas un/vai klases telpu remonti ar vecāku materiāliem
uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojumu veidā.
X. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība
39. Skolu reorganizē un likvidē dibinātājs, iepriekš šādu lēmumu saskaņojot ar Izglītības un
zinātnes ministriju.
XI. Grozījumu skolas nolikumā un tā pieņemšanas kārtība
40. Skolas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina dibinātājs. Grozījumus skolas nolikumā
dibinātājs var izdarīt pēc savas iniciatīvas vai skolas direktora priekšlikuma.
XII. Citi normatīvajos aktos noteiktie skolas pienākumi
41. Skola kārto lietvedību (skolas dokumentācija) un skolas arhīvu saskaņā ar normatīvajos aktos
noteikto.
42. Skola noteiktā laikā sagatavo atskaites atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un Valsts
statistikas pārvaldes noteiktajām pārskatu formām.
43. Higiēnas un ugunsdrošības ievērošana skolā tiek nodrošināta atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
44. Kavējumu uzskaiti veic klases audzinātājs un tiek veikta atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam.
45. Iekšējo kārtību reglamentē skolas iekšējie kārtības noteikumi, kurus apstiprina skolas
direktors un saskaņo ar skolas padomi.
46. Skolēnu pārvadājumi tiek nodrošināti saskaņā ar skolas dibinātāja noteikto kārtību.
47. Skolas sadarbība ar vecākiem tiek reglamentēta iekšējās kārtības noteikumos.
48. Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu, saglabāšanu skola nodrošina
saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.
ĪSLĪCES VIDUSSKOLAS DIREKTORE

(Paraksts)
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V.IELEJA

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 25.septembrī

prot.Nr.20, 28.p.

Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Mežotnes pamatskola” nolikumā
Likuma „Par Latvijas valsts ģerboni” 7.pants noteic, ka mazo valsts ģerboni ir tiesīgas
lietot tās pašvaldības, kurām nav sava apstiprināta ģerboņa.
Bauskas novada pašvaldība Ģerboņu likumā noteiktajā kārtībā reģistrēja Bauskas novada
ģerboni. Ģerboņu likuma 8.panta otrā daļa noteic, ka valsts institūcijām un pašvaldībām ir
tiesības lietot ģerboņus, kas reģistrēti šajā likumā noteiktajā kārtībā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu un Ģerboņu likuma 8.panta otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes pamatskola”
nolikumā šādu grozījumu:
izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Skolai ir zīmogs ar Bauskas novada ģerboņa attēlu, noteikta parauga veidlapa, norēķinu konti
kredītiestādēs. Skolai var būt sava simbolika.”
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2010. gada 22.jūlijā
( prot. Nr.10, 10.§)

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Mežotnes pamatskola”
NOLIKUMS
Bauskā
(Grozījumi: 25.11.2010.; 26.05.2011.; 29.09.2011.; 25.10.2012.; 11.04.2013.; 24.04.2014.;
25.09.2014.)
2010.gada 22.jūlijā

Nr.28
Izdots saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma 9.pantu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Mežotnes pamatskola” (tālāk tekstā– skola) ir
Bauskas novada domes (tālāk tekstā– dibinātājs) pārraudzībā esoša vispārējās izglītības iestāde
skolas
izglītības
programmu
īstenošanai.
(25.11.2010.,
26.05.2011.,
25.10.2012.,
11.04.2013.grozījumu redakcijā.)
2. Skolas adrese: „Mežotnes pamatskola”, Zemgaļu iela 7, Mežotne, Mežotnes pag, Bauskas
nov., LV-3918. (24.04.2014. grozījumu redakcijā.)
3. Skolai ir zīmogs ar Bauskas novada ģerboņa attēlu, noteikta parauga veidlapa, norēķinu
konti kredītiestādēs. Skolai var būt sava simbolika. (25.09.2014.grozījumu redakcijā.)
II. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi
4. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu,
kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.
5. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
6. Skolas galvenie uzdevumi ir:
6.1. īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības programmu, pirmsskolas izglītības
programmu, to mērķus un uzdevumus;
6.2. nodrošināt iespēju izglītojamiem (tālāk tekstā – skolēniem) apgūt zināšanas, prasmes un
attieksmes, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas,
prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību;
6.3. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina skolēnu
personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
6.4. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla resursus;
6.5. sadarboties ar skolēnu vecākiem vai aizbildņiem, lai nodrošinātu obligātās
pamatizglītības ieguvi visiem skolas skolēniem.
III. Īstenojamās izglītības programmas
7. Vispārējās izglītības likuma noteiktajā kārtībā Mežotnes pamatskolā tiek īstenotas šādas izglītības
programmas: (24.04.2014.grozījumu redakcijā.)
7.1. pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;
7.2. vispārējās pamatizglītības programma, kods 21011111;
7.3. speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods
21015611;

7.4. speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem garīgās attīstības traucējumiem, kods
21015811.
8. Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam izglītības ieguves valoda skolā ir latviešu valoda.
IV. Izglītības procesa organizācija
9. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu
datumu, kā arī skolēnu brīvdienas nosaka Ministru kabinets.
10. Skolēnu uzņemšana skolā notiek Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.
11. Mācību darba organizācijas pamatforma skolā ir mācību stunda, mācību nodarbība.
Mācību stundas, nodarbības ilgums ir 40 minūtes. Skolēnu mācību slodzes sadalījums pa nedēļas
dienām ir noteikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un izglītības programmai skolas direktora
apstiprinātajā stundu sarakstā, ar kuru pirms katra semestra sākuma tiek iepazīstināti skolēni un
pedagogi.
12. Stundu saraksts:
12.1. ietver izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plānā noteiktās mācību
stundas un klases stundu;
12.2. neietver izglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības, kas ir izglītības
programmas papildu daļa, kuru organizē, ievērojot brīvprātības principu;
12.3. ir pastāvīgs visu semestri un operatīvās izmaiņas tajā var izdarīt tikai skolas direktors
vai direktora vietnieks mācību darbā, par izmaiņām informējot pedagogus un izglītojamos.
13. Skola var īstenot interešu izglītības programmas. Skolēnu interesēm atbilstošu
papildizglītošanu (pulciņi, interešu grupas, mākslinieciskā pašdarbība vai sporta nodarbības ārpus
izglītības programmas) par dibinātāja vai vecāku līdzekļiem īsteno pirms vai pēc mācību stundām, ja
skolā ir iesniegts skolēnu vecāku (aizbildņu) rakstisks iesniegums. (24.04.2014.grozījumu
redakcijā.)
14. Mācību stundas, mācību nodarbības ilgums skolā ir 40 minūtes.
15. Skolā ir pagarinātās dienas grupas, kuru darbība noris saskaņā ar skolas izstrādāto
kārtību.
16. Katram skolēnam ir dienasgrāmata, kas kalpo kā saziņas līdzeklis starp skolēnu vecākiem
un skolotājiem. Par tās aizpildīšanu ir atbildīgs skolēns, priekšmeta skolotājs un klases
audzinātājs. Klases audzinātājs pārbauda un paraksta dienasgrāmatu reizi nedēļā, veic
kavējumu ierakstus, vienu reizi mēnesī skolēniem izveido sekmju izrakstu.
17. Skolēniem divas reizes gadā – semestra beigās un mācību gada beigās tiek izsniegtas
Izglītības un zinātnes ministrijas noteikta parauga liecības ar ierakstiem par skolēnu mācību
sasniegumiem.
18. Valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību
īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai atsevišķu (vai vairāku radniecīgu) mācību priekšmetu
pedagogi tiek apvienoti metodiskās komisijās. Metodisko komisiju darbības virziens un kompetence
noteikta tās reglamentā.
19. Ar mācību un audzināšanas procesu saistītu jautājumu risināšanai ir izveidota
pedagoģiskā padome, tās darbību nosaka Vispārējās izglītības likums, pedagoģiskās padomes
reglaments.
V. Skolas vadība. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības
20. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba skolas dibinātājs.
21. Direktora atbildība un kompetence noteikta Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos.
Direktors vada skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu.
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22. Direktoram var būt vietnieki. Vietniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī
pienākumus nosaka direktors.
23. Direktora ilgstošas prombūtnes laikā (atvaļinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā
direktora pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaņā ar skolas direktora
ieteikumu norīko Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors. (11.04.2013.grozījumu redakcijā.)
Direktora īslaicīgas prombūtnes laikā direktora pienākumus veic direktora norīkots direktora
vietnieks.
24. Pedagogus darbā pieņem direktors, darbā var pieņemt arī konkursa kārtībā. Konkursa
kārtību nosaka skolas direktors, saskaņojot ar skolas padomi.
25. Skolas tehnisko personālu un citus darbiniekus pieņem darbā direktors, to skaitu, saskaņo
ar dibinātāju.
26. Skolas pedagogu un tehnisko darbinieku tiesības un pienākumi ir noteikti Skolas darba
kārtības noteikumos, darba koplīgumā, darba līgumos un amatu aprakstos.
VI. Skolas pašpārvalde
27. Sabiedrības, pašvaldību un vecāku sadarbības nodrošināšanai atbilstoši Vispārējās
izglītības likuma prasībām tiek izveidota skolas padome. Tā darbojas saskaņā ar padomes
reglamentu.
28. Skolas padomes sastāvs, izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Vispārējās
izglītības likumā un skolas padomes reglamentā.
29. Skolēnu pašpārvaldi pēc savas iniciatīvas un ar skolas pedagogu un skolas direktora
atbalstu veido skolēni. Tā darbojas saskaņā ar skolēnu pašpārvaldes reglamentu un demokrātijas
principiem. Pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence noteikta tās reglamentā.
VII. Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība
30. Skola saskaņā ar skolas nolikumu patstāvīgi izstrādā skolas nolikumā noteiktos iekšējos
normatīvos aktus (kārtības, noteikumi, reglamenti), kas nosaka detalizētāku skolas mērķu,
uzdevumu un darbības nodrošināšanu, kā arī skolēnu un darbinieku drošību. Direktors izdod
iekšējos normatīvos aktus saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
31. Priekšlikumus par grozījumiem Skolas darbu reglamentējošos dokumentos var izteikt
dibinātājs, skolas darbinieki, skolēni un viņu vecāki.
32. Skolas nolikums un attīstības plāns ir normatīvie akti, kuri saskaņojami ar dibinātāju.
33. Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt,
iesniedzot skolā skolas dibinātājam adresētu iesniegumu.
VIII. Saimnieciskā darbība
34. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam skolas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un
fiziskām personām līgumus par dažādu skolai nepieciešamo darbu veikšanu un pakalpojumu
sniegšanu.
35. Skola var sniegt dažādus pakalpojumus, kas saistīti ar skolēnu ēdināšanu, ārpusstundu
darbību, telpu īri un citus pakalpojumus, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai un tas ir
paredzēts skolas nolikumā. Maksas pakalpojumu sarakstu un izcenojumus apstiprina dibinātājs ar
savu lēmumu.
IX. Finansēšanas kārtība
36. Finansēšanas avoti ir:
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36.1. valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu;
36.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;
36.3. citi finanšu līdzekļi, kurus skola var saņemt:
36.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
36.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus skolas nolikumā noteiktajos gadījumos;
36.3.3. ieņēmumi no saimnieciskās darbības un citi ieņēmumi.
37. Skolā izglītības programmas apguve skolēniem ir bez maksas. Interešu izglītības
programmas finansēšanas kārtību un apmēru nosaka skolas dibinātājs.
38. Skolas nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus nodrošina
skolas dibinātājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Dibinātājs nodrošina skolas uzturēšanas un
saimnieciskos izdevumus, to skaitā tehniskā personāla darba algas, un nosaka kārtību, kādā skola
finansējama no dibinātāja budžeta.
39. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, skolas
aprīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu materiālajai stimulēšanai, skolas maksas pakalpojumu
atjaunošanas izdevumiem. Par papildu līdzekļu izmantošanu skolas direktors sniedz pārskatu skolas
padomei.
40. Piemaksas par darba kvalitāti no valsts mērķdotācijas sadala direktora apstiprināta
Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisija, pamatojoties uz noteiktiem kritērijiem.
41. Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām) vai pakalpojumu veidā,
sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un kvalitatīvos
rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē, un veic to uzskaiti atbilstoši grāmatvedības
uzskaites prasībām.
42. Pēc vecāku iniciatīvas veiktie skolas un (vai) klases telpu remonti ar vecāku materiāliem
uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojumu veidā.
X. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība
43. Skolu reorganizē un likvidē dibinātājs, iepriekš šādu lēmumu saskaņojot ar Izglītības un
zinātnes ministriju.
XI. Grozījumu skolas nolikumā un tā pieņemšanas kārtība
44. Skolas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina dibinātājs. Grozījumus skolas nolikumā
dibinātājs var izdarīt pēc savas iniciatīvas vai skolas direktora priekšlikuma.
XII. Citi tiesību aktos noteiktie skolas pienākumi
45. Skola kārto lietvedību (skolas dokumentācija) un skolas arhīvu atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
46. Skola noteiktā laikā sagatavo atskaites atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un
Valsts statistikas pārvaldes noteiktajām pārskatu formām.
47. Veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanai darbam un mācībām skola nodrošina
darba aizsardzības un drošības instrukciju izstrādi un to izpildes ievērošanu.
48. Higiēnas, ugunsdrošības, darba drošības ievērošana skolā tiek nodrošināta atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
49. Skolā tiek nodrošināta skolēnu profilaktiskā veselības aprūpe un pirmā medicīniskā
palīdzība atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
50. Kavējumu uzskaiti veic klases audzinātājs un tiek veikta atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam.
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51.Skola izveido un uztur datorizētu datu bāzi atbilstoši VIIS izstrādātajai programmatūrai,
izmanto e-klases pakalpojumus.
52. Skolas grāmatvedības kārtošanu veic Bauskas novada centralizētā grāmatvedība.
(29.09.2011.grozījumu redakcijā)
53. Skolēnu pārvadājumi tiek nodrošināti saskaņā ar skolas dibinātāja noteikto kārtību.
54. Skolas sadarbība ar vecākiem tiek reglamentēta iekšējās kārtības noteikumos.
55. Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu, saglabāšanu skola
nodrošina saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.
56. Skolas iekšējo kārtību reglamentē skolas iekšējie kārtības noteikumi, kurus apstiprina
skolas direktors un saskaņo ar skolas padomi.
MEŽOTNES PAMATSKOLAS DIREKTORE

(paraksts)
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D.LAPKOVSKA

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 25.septembrī

prot.Nr.20, 29.p.

Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Vecsaules pamatskola” nolikumā
Likuma „Par Latvijas valsts ģerboni” 7.pants noteic, ka mazo valsts ģerboni ir tiesīgas
lietot tās pašvaldības, kurām nav sava apstiprināta ģerboņa.
Bauskas novada pašvaldība Ģerboņu likumā noteiktajā kārtībā reģistrēja Bauskas novada
ģerboni. Ģerboņu likuma 8.panta otrā daļa noteic, ka valsts institūcijām un pašvaldībām ir
tiesības lietot ģerboņus, kas reģistrēti šajā likumā noteiktajā kārtībā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktuun Ģerboņu likuma 8.panta otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Vecsaules pamatskola”
nolikumā šādu grozījumu:
izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Skolai ir zīmogs ar Bauskas novada ģerboņa attēlu, noteikta parauga veidlapa, norēķinu konti
kredītiestādēs. Skolai var būt sava simbolika.”
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes
2009.gada 22.oktobra sēdē (prot.Nr.8, 8.§)

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Vecsaules pamatskola”
NOLIKUMS
(Grozījumi 26.05.2011.; 11.04.2013.; 27.03.2014.)
Bauskā
2009.gada 22.oktobrī

Nr.5
I. Vispārīgie noteikumi

1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Vecsaules pamatskola” (turpmāk – skola) ir Bauskas
novada domes (tālāk tekstā – dibinātājs) pārraudzībā esoša vispārējās izglītības iestāde skolas
izglītības programmu īstenošanai. (11.04.2013.grozījumu redakcijā.)
2. Skolas pilns nosaukums ir Vecsaules pamatskola.
3. Skolai ir struktūrvienība „Jaunsaules pamatskola”, kura ir teritoriāli atdalīta no Vecsaules
pamatskolas (adrese – „Jaunsaules pamatskola”, Vecsaules pagasts, Bauskas novads, LV3915). (11.04.2013.grozījumu redakcijā.)
4. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi likumi
un normatīvie akti, kā arī Vecsaules pamatskolas nolikums, kas izdots, pamatojoties uz
Izglītības likumu un Vispārējās izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem un
saskaņots ar Bauskas novada domi.
5. (Svītrots ar 26.05.2011.grozījumiem.)
6. Skolai ir zīmogs ar Bauskas novada ģerboņa attēlu, noteikta parauga veidlapa, norēķinu konti
kredītiestādēs. Skolai var būt sava simbolika. (25.09.2014.grozījumu redakcijā.)
7. Struktūrvienībai „Jaunsaules pamatskola” ir zīmogs ar papildināto valsts mazo ģerboni, kuru
izmanto ar rīkojumu nosakot atbildīgos par drošību ekskursijās, pārgājienos, masu
pasākumos un sporta sacensībās; apstiprinot pārbaudes darbu grafikus; apzīmogojot
struktūrvienībai sniegto pakalpojumu pavadzīmes.
II. Darbības pamatvirziens, mērķis un uzdevumi
8. Skolas darbības pamatvirziens ir mācību un audzināšanas darbība.
9. Skolas darbības mērķis ir:
9.1. veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot pedagoģisko procesu, kas nodrošinātu valsts
pamatizglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu;
9.2. skolas pedagoģisko procesu virzīt uz izglītojamā (turpmāk – skolēna) atbildīgu attieksmi
pret sevi, ģimeni, sabiedrību, valsti.
9.3. Skolas uzdevumi ir:
9.3.1. īstenot vispārējās pamatizglītības programmu un citas licencētas programmas, kas atbilst
skolēnu pamatizglītības vecumam;
9.3.2. nodrošināt iespēju skolēniem iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot sevi
aktīvai un atbildīgai līdzdalībai sabiedrības un valsts dzīvē;
9.3.3. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina skolēna
personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
9.3.4. mācību un audzināšanas metožu pielietojumā pedagogam izvēlēties tieši viņam un viņa
personībai, profesionālajai sagatavotībai piemērotu optimālu modeli;
9.3.5. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un saziņas resursus;

9.3.6. sadarboties ar skolēnu vecākiem (personām, kuri realizē vecāku varu, turpmāk tekstāvecākiem), lai dotu iespēju obligātās pamatizglītības ieguvi visiem skolas skolēniem
obligātās izglītības vecumā;
9.3.7. pedagoģiskajā procesā sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskām
organizācijām jautājumos, kas saistīti ar skolēnu izglītību un audzināšanu;
9.3.8. pedagoģiskajā procesā ievērot demokrātijas, humānisma, ētiskuma, zinātniskuma,
individuālās pieejas, diferenciācijas un sistemātiskuma principus;
9.4. Atbilstoši spēkā esošajiem izglītības likumiem skola realizē pedagoģiskā procesa
patstāvību.
III. Īstenojamās izglītības programmas
10. Skolas vispārējās pamatizglītības reglamentējošos dokumentus un to īstenošanu nosaka
Vispārējās izglītības likums.
11. Izglītības programmu īstenošanu nosaka Izglītības likums un Vispārējās izglītības likums.
12. Vispārējās izglītības likuma noteiktajā kārtībā Vecsaules pamatskolā tiek īstenotas šādas
izglītības programmas: (27.03.2014.grozījumu redakcijā.)
12.1. pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;
12.2. vispārējās pamatizglītības programma, kods 21011111;
12.3. pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma, kods 21011811;
12.4. speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods
21015611;
12.5. speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem garīgās attīstības traucējumiem, kods
21015811.
IV. Izglītības procesa organizācija
13. Visi skolas skolēni ir vienlīdzīgi savās tiesībās iegūt izglītību.
14. Mācību gada ilgumu, mācību gada semestru sākumu un beigas nosaka spēkā esošie izglītības
likumi un attiecīgie Ministru kabineta noteikumi.
15. Projektu nedēļas norises laiku un 1. klases papildus brīvlaiku, saskaņojot ar pašvaldību,
nosaka skola, tā tiek plānota skolas gada darba plānā.
16. Atbilstoši ārkārtas situācijai ar direktora rīkojumu skola var pārtraukt mācības, nosakot
mācība darba atstrādāšanas veidu un grafiku.
17. Atbilstoši Izglītības likumam pamatizglītības ieguve ir obligāta.
18. Skolēnu uzņemšana skolā pamatizglītības programmas apguvei un atskaitīšana no tās notiek
atbilstoši attiecīgiem MK noteikumiem.
19. Uzņemot bērnus skolā MK noteiktā kārtībā, pamatizglītības programmas apgūšanai skola
nerīko iestājpārbaudījumus.
20. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums 1.- 9.
klasei ir 40 minūtes.
21. Skolēnu maksimālo mācību stundas ilgumu, skaitu dienā un nedēļā, kā arī mācību gada
ilgumu pamatizglītības programmas apguvei nosaka Vispārējās izglītības likums vai citi
normatīvie akti.
22. Mācību nedēļas garums ir piecas dienas. Sestdienas un svētdienas ir brīvdienas. Mācību
slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām atspoguļo mācību priekšmetu stundu saraksts
(turpmāk- saraksts). Stundu sarakstu izveido direktora vietnieks izglītības jomā un
struktūrvienības vadītājs, apstiprina direktors. Ar skolas direktora apstiprināto stundu
sarakstu skolēni un pedagogi iepazīstināmi katra semestra sākumā.
23. Mācību priekšmetu stundu saraksts:
23.1. ietver pamatizglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plānā nosauktos mācību
priekšmetus un klases audzinātāja stundu;
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23.2. ir pastāvīgs visu semestri, izmaiņas tajā var izdarīt tikai direktors, direktora vietnieks
mācību darbā, struktūrvienības vadītājs vai direktora pilnvarota persona;
23.3. neietver fakultatīvās un interešu grupu nodarbības, kas tiek organizētas, ievērojot
brīvprātības principu.
24. Fakultatīvo un interešu grupu nodarbību grafiku izveido direktora vietnieks izglītības jomā
un struktūrvienības vadītājs, apstiprina direktors.
25. Izglītības iestāde var īstenot interešu izglītības programmas. Interešu izglītības un
pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvo nodarbību grupas tiek komplektētas pēc
vecāku iesniegumiem. (27.03.2014.grozījumu redakcijā.)
26. 1.–4. klašu skolēniem, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, tiek organizētas pagarinātās
darba dienas grupas.
27. Skolēniem, kuriem pēc sertificēta ģimenes ārsta slēdziena nepieciešama mājas apmācība, tā
tiek nodrošināta atbilstoši spēkā esošajiem likumiem.
28. Skola piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības spējīgajiem un talantīgiem
skolēniem, kā arī skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās un nepieciešama palīdzība mācību
priekšmeta apguvē. Nodarbību grafiku izveido direktora vietnieks izglītības jomā un
struktūrvienības vadītājs, apstiprina direktors.
29. Pamatizglītības programmā nodarbības notiek atbilstoši skolas mācību plānam un licencētai
pamatizglītības programmai.
30. Katrai klasei ar direktora rīkojumu tiek noteikts klases audzinātājs, kurš darbojas saskaņā ar
direktora apstiprinātu klašu audzinātāja amata aprakstu.
31. Skolā mācības tiek organizētas semestros.
32. Skolēnu sasniegumus vērtē Ministru kabineta noteiktā kārtībā. Mainoties MK norādēm par
mācību sasniegumu vērtēšanu, skola informē vecākus un skolēnus un pārkārto vērtēšanas
sistēmu atbilstoši jaunajām izmaiņām.
33. Skolēni katra semestra beigās saņem ārējiem normatīviem aktiem atbilstošu liecību. Liecību
izsniedz divas reizes gadā katra semestra pēdējā dienā vai pēc papildus mācību pasākumiem,
pēcpārbaudījumiem atbilstoši pārcelšanas noteikumiem MK noteiktajā kārtībā.
34. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā skolēni saņem apliecību par vispārējo pamatizglītību un
sekmju izrakstu vai liecību.
35. Mācību gada beigās skolēnu mācību sasniegumi tiek atspoguļoti sekmju kopsavilkuma
žurnālā un skolēna personas lietā, ierakstot tajos direktora rīkojuma numuru par skolēna
pārcelšanu nākamajā klasē vai atstāšanu otru gadu tajā pašā klasē.
36. Pēc pedagoģiskās padomes ieteikuma direktors ar rīkojumu nosaka 2 mācību gada
noslēguma pārbaudes darbus 5.-8. klasēs, pēcpārbaudījumus un papildus mācību pasākumus.
37. Valsts pārbaudes darbi notiek MK noteiktajā kārtībā.
38. Pamatizglītības programmas apguvi apliecinošo dokumentu izsniegšanas kārtību nosaka
Vispārējās izglītības likums un attiecīgi MK noteikumi.
39. Skola regulāri informē skolēnu vecākus par skolēna mācību darbības rezultātiem, citiem
sasniegumiem, veicot ierakstus skolēnu dienasgrāmatās. To nosaka kārtība, kādā notiek
informācijas apmaiņa starp skolu un vecākiem.
40. Mācību kavējumi tiek reģistrēti stundu žurnālā (atzīmē skolotājs). Vienu reizi mēnesī
kopsavilkumu veido klases audzinātājs sekmju žurnālā, bet liecībā – vienu reizi semestrī.
41. Katra mācību gada beigās skolas direktors un tā vietnieks izglītības jomā iepazīstina
pedagogus ar prognozi nākošā mācību gada mācību priekšmetu stundu slodžu sadalē.
42. Skolā darbojas skolas bibliotēka, kura darbojas pēc bibliotēkas reglamenta.
V. Metodiskās komisijas
43. Valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību izpildei,
mācību priekšmetu un pedagogu pieredzes popularizēšanai, pasākumu un projektu
īstenošanai skola izveido mācību priekšmetu un klašu audzinātāju metodiskās komisijas
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(turpmāk tekstā – komisija). Komisiju skaitu, sastāvu un vadītājus apstiprina ar direktora
rīkojumu. Komisiju darbs tiek organizēts, pamatojoties uz Metodisko komisiju nolikumu,
komisiju darbu organizē un vada direktora vietnieks izglītības jomā.
44. Komisiju uzdevumi:
44.1. izvērtēt pedagogu izstrādātās mācību priekšmetu un audzināšanas programmas un
ierosināt direktoram tās apstiprināt;
44.2. apspriest pedagogu izstrādātos tematiskos plānus un saskaņot ar katrai klasei veicamo
pārbaudes darbu: domrakstu, tematisko kontroldarbu, ieskaišu, referātu, zinātnisko darbu u.c.
grafiku semestrim;
44.3. nodrošināt starppriekšmetu saikni starp atsevišķiem mācību priekšmetiem vai tēmām un
audzināšanas pasākumiem;
44.4. analizēt skolēnu mācību sasniegumu un pedagogu darba rezultātus;
44.5. risināt jautājumus, kas ir saistīti ar mācību saturu, mācību līdzekļu pielietošanu un izvēli,
kā arī ar skolas inovatīvo darbību;
44.6. organizēt mācību priekšmetu olimpiādes, projektu nedēļas, pieredzes apmaiņas
pasākumus, savstarpēju stundu vērošanu, analizēt to rezultātus u.tml.;
44.7. izvērtēt mācību literatūru, saskaņot un iesniegt direktoram apstiprināšanai ar rīkojumu
izmantojamo mācību grāmatu un mācību līdzekļu sarakstu.
VI. Pedagoģiskā padome
45. Pedagoģiskā padome atbilstoši Vispārējās izglītības likumam ir izveidota dažādu ar mācību
un audzināšanas procesu saistītu problēmu risināšanai, tās darbības pamatvirzieni saistīti gan
ar audzināšanu, gan mācībām.
46. Pedagoģisko padomes darbību nosaka Pedagoģiskās padomes nolikums.
47. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi semestrī, to norisi protokolē, lēmumus
pieņem ar balsu vairākumu. Sēdes var būt slēgtas vai atklātas atkarībā no apspriežamo
jautājumu rakstura.
48. Pedagoģiskās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.
VII.

Skolas vadība

49. Skolu vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata dibinātājs pēc saskaņošanas ar
Izglītības un zinātnes ministriju. Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaļinājumi, pārejoša
darba nespēja u.tml.) laikā direktora pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru
saskaņā ar skolas direktora ieteikumu norīko Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors.
(11.04.2013.grozījumu redakcijā.)
50. Direktora kompetenci nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, darba līgums un
skolas nolikums.
51. Direktora vietnieka un struktūrvienības vadītāja darba pienākumi un tiesības ir noteiktas
amata aprakstā un darba līgumā.
52. Skolas direktora vispārīgie pienākumi:
52.1. vadīt skolas darbu un atbildēt par skolas darba procesu un rezultātiem;
52.2. nodrošināt likumu, MK noteikumu, dibinātāja un tā institūciju izstrādāto normatīvo aktu
un šī Nolikuma ievērošanu un izpildi skolā;
52.3. organizēt un vadīt skolas darbību reglamentējošu iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanu un
kontrolēt to izpildi;
52.4. nodrošināt skolas datu bāzes izveidi un uzturēšanu;
52.5. nodrošināt skolu ar amatam atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem,
pieņemt un atbrīvot no darba pedagogus un darbiniekus saskaņā ar Darba likumu un
atbilstoši MK noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām;
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52.6. noteikt katra pedagoga un darbinieka tiesības un pienākumus;
52.7. nodrošināt sistemātisku pedagogu tālākizglītību un iespējas izglītības procesa kvalitatīvai
īstenošanai;
52.8. noteikt darbiniekiem darba samaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
52.9. vadīt Pedagoģiskās padomes darbu;
52.10. nodrošināt skolas padomes un skolēnu pašpārvaldes darbu;
52.11. svarīgos jautājumos konsultēties ar pašvaldību, skolas padomi, skolēnu pašpārvaldi,
uzklausīt viedokļus un ņemt vērā ieteikumus.
52.12. informēt darbiniekus, skolēnus un viņu vecākus par skolas padomē un pedagoģiskajā
padomē pieņemtajiem lēmumiem;
52.13. izstrādāt gada budžeta tāmi;
52.14. nodrošināt apstiprināto budžeta līdzekļu izlietošanu atbilstoši izdevumu tāmei, kā arī
speciālo līdzekļu racionālu izmantošanu, kā arī izdarīt izmaiņas gada budžetā.
52.15. noteiktā kārtībā atskaitīties par stingrās uzskaites dokumentiem (apliecībām par
pamatizglītību);
52.16. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt skolu valsts, pašvaldību un nevalstiskās institūcijās;
52.17. organizēt skolēnu ēdināšanu;
52.18. informēt valsts un pašvaldības institūcijas, kuru funkcijās ietilpst bērna tiesību
aizsardzības jautājumu risināšana, gadījumos, kad tiek konstatēta pret bērnu vērsta
vardarbība skolā vai ārpus tās;
52.19. nodrošināt savlaicīgu un precīzu pārskatu, atskaišu un informācijas iesniegšanu
dibinātājam, Valsts statistikas pārvaldei, skolas darbību kontrolējošām institūcijām;
52.20. nodrošināt skolas un tās apkārtnes uzturēšanu kārtībā.
53. Skolas direktora vispārīgās tiesības:
53.1. savas kompetences ietvaros lemt par skolas intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu
racionālu izlietošanu;
53.2. saņemt konsultācijas un informāciju par izglītības procesa un izglītības vadības
jautājumiem;
53.3. iesniegt priekšlikumus darba problēmu risināšanai augstākās institūcijās;
53.4. deleģēt pedagogiem un darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju veikšanu;
53.5. noteikt tehnisko darbinieku amata vienību skaitu un pedagoģisko darbinieku amata
vienību skaitu, saskaņojot ar dibinātāju un vadoties no IZM ieteiktā amatu vienību saraksta;
53.6. ilgstošas prombūtnes laikā, saskaņojot ar dibinātāju, norīkot direktora pienākumu
izpildītāju;
53.7. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām skolas nolikumā paredzētajos darbības
virzienos;
53.8. apbalvot un ieteikt apbalvošanai, kā arī prēmēt pedagogus u.c. darbiniekus, disciplināri
sodīt atbilstoši Darba likumam;
53.9. uzņemt un atskaitīt skolēnus no skolēnu skaita, atainot skolēnu plūsmu MK noteiktajā
kārtībā;
53.10. noteikt direktoru vietnieku skaitu un pienākumus atbilstoši valsts un pašvaldības
finansējuma normatīviem, skolas mērķiem un uzdevumiem;
53.11. apstiprināt izglītības programmas, pedagogu tarifikācijas, darba plānus, grafikus u.c.
skolas darbību reglamentējošos dokumentus.
54. Direktora vietnieka izglītības jomā vispārīgie pienākumi:
54.1. plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītošanas procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
54.2. nodrošināt un pārraudzīt Valsts izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības
programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanu;
54.3. nodrošināt skolēnu zināšanu, prasmju, iemaņu un personības izaugsmes iespējas,
izglītības procesā, ievērojot valsts izglītības standartu un humānās izglītības pamatprincipus;
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54.4. apstiprināt katrai klasei veicamo pārbaudes grafiku mācību gadam (pa semestriem);
54.5. sastādīt un koriģēt stundu sarakstu, veikt aizvietoto stundu uzskaiti;
54.6. vadīt metodisko darbu, konsultēt pedagogus, nodrošināt viņiem metodisko palīdzību;
54.7. nodrošināt mācību un audzināšanas procesa iekšējo kontroli;
54.8. koordinēt mācību un audzināšanas darbu skolā;
54.9. koordinēt skolas darba plānošanu un pašvērtējuma procesa organizēšanu;
54.10. veicināt skolas tradīciju izkopšanu, popularizēšanu un saglabāšanu;
54.11. organizēt sociāli tiesisko un pedagoģisko palīdzību skolēniem;
54.12. organizēt, vadīt, koordinēt skolas organizētos pasākumus;
54.13. direktora prombūtnes laikā pieņemt operatīvus lēmumus skolas darba organizācijā,
ārpusstundu darba organizācijā, saimnieciskajā darbā;
54.14. organizēt izglītojamo pārbaudes darbu, valsts pārbaudes darbu, sastādīt pārbaudes darbu
veikšanas grafikus un veikt izglītojamo izglītības kvalitātes pārbaudi atbilstoši Valsts
izglītības standartam;
54.15. sekot 1., 5. klases skolēnu adaptācijas gaitai, risināt pēctecības problēmas;
54.16. noteikt individuālā darba ar izglītojamiem darba grafiku, pagarinātās darba dienas grupu,
interešu izglītības pulciņu, fakultatīvo nodarbību norisi;
54.17. informēt pedagogus par tālākizglītības iespējām un veidot datu bāzi par pedagogu
kvalifikācijas celšanu;
54.18. apkopot un analizēt skolēnu sasniegumus un skolas mācību gada darba rezultātus;
54.19. veikt citus pienākumus, kas noteikti darba kārtības noteikumos un darba līgumā;
55. Struktūrvienības vadītāja vispārīgie pienākumi:
55.1. nodrošināt normatīvo aktu un izglītības iestādes vadītāja rīkojumu izpildi;
plānot, vadīt, organizēt un koordinēt struktūrvienības darbu, kā arī kontrolēt struktūrvienībai
uzticēto uzdevumu izpildi;
55.2. organizēt un pārraudzīt izglītības programmu īstenošanas procesu;
55.3. sastādīt un koriģēt stundu sarakstu, veikt aizvietoto stundu uzskaiti;
55.4. noteikt individuālā darba ar izglītojamiem darba grafiku, pagarinātās darba dienas grupu,
interešu izglītības pulciņu, fakultatīvo nodarbību norisi;
55.5. plānot struktūrvienības budžetu un nepieciešamos resursus, būt atbildīgam par racionālu
un lietderīgu pašvaldības līdzekļu izlietošanu;
55.6. nodrošināt informācijas apmaiņu ar skolas vadību;
55.7. izvērtēt un sniegt informāciju izglītības iestādes vadītājam par struktūrvienības darbības
rezultātiem;
55.8. vadīt pedagogu darbu;
55.9. koordinēt audzināšanas darbu struktūrvienībā;
55.10. organizēt sociāli tiesisko un sociāli pedagoģisko palīdzību izglītojamiem.
VIII. Skolas darbības tiesiskuma nodrošināšana
56. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina direktors.
57. Direktora pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt skolas dibinātājs likumā
noteiktā kārtībā.
58. Skolas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt skolas direktors.
59. Skolas direktora izdoto administratīvo aktu vai vadības faktisko rīcību privātpersona var
apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu
skolas dibinātājam.
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XIX. Skolas padome
60. Skolas padome tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp skolu, vecākiem un sabiedrību.
Tā darbojas saskaņā ar skolas padomes nolikumu atbilstoši Vispārējās izglītības likumam.
61. Skolas padomes uzdevumi:
61.1. pārraudzīt skolas izglītības procesa organizāciju un tās rezultātus, izglītības programmu
attīstību, izglītībai paredzēto līdzekļu izlietojumu, veicināt sadarbību ar vecākiem un
sabiedrību, atbalstīt skolēnu un viņu vecāku pašpārvalžu darbību skolā;
61.2. izstrādāt priekšlikumus skolas attīstības plānam un plānā izvirzīto mērķu sasniegšanai;
61.3. piedalīties skolas darbu pamatjomu vispārīgajā izvērtēšanā, izstrādāt priekšlikumus
izglītības programmu un interešu izglītības programmu pilnveidošanai;
61.4. sadarbojoties ar direktoru, pašvaldību, fiziskajām un juridiskajām personām, veicināt
skolas saimnieciski finansiālās patstāvības nostiprināšanos, sekmēt ziedojumu līdzekļu
piesaisti vai skolas atbalsta fonda izveidi, lemt par šo līdzekļu izlietojumu un par to
atskaitīties skolas vecāku kopsapulcei;
61.5. sniegt nepieciešamo palīdzību skolas un klašu skolēnu un vecāku pašpārvalžu darbībā;
61.6. skolas padome ir tiesīga izteikt priekšlikumus direktoram un pašvaldībai visos ar skolu
saistītajos jautājumos, bet nav tiesīga mainīt direktora rīkojumus un lēmumus.
X. Skolēnu pašpārvalde
62. Skolēnu pašpārvalde ir sabiedriska skolēnu pašpārvaldes institūcija. Skolēnu pašpārvaldi ar
skolas vadības un direktora atbalstu veido skolēni pēc savas iniciatīvas. Tā ir demokrātiska
skolēnu kolektīva pašregulācijas un pašizpausmes forma, kas savas kompetences ietvaros
organizē un vada skolēnu sabiedrisko dzīvi skolā, aizstāv skolēnu tiesības, intereses, piedalās
skolas pārvaldē.
63. Skolēnu pašpārvalde darbojas atbilstoši savam nolikumam.
64. Pašpārvaldes izveidošanas un darbības mērķis ir panākt skolēnu un skolas administrācijas
interešu un darbības saskaņošanu, kā arī skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā,
mācību procesā, sabiedriskā darba un brīvā laika organizēšanas iemaņu apgūšanā.
XI. Pedagogu tiesības
65. Pedagogu vispārīgās tiesības atbilstoši Izglītības likumam:
65.1. izteikt priekšlikumus un tikt uzklausītam skolas attīstības, iekšējās kārtības
nodrošināšanas u.c. jautājumos;
65.2. tikt ievēlētam un darboties skolas padomē, pedagogu darba vērtēšanas komisijā u.c.
komisijās;
65.3. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu, atbilstoši koplīgumam
izmantot skolēnu brīvdienas kvalifikācijas celšanai;
65.4. saglabājot pamatalgu, 30 kalendāras dienas 3 gadu laikā izmantot savas izglītības un
profesionālās meistarības pilnveidei saskaņā ar skolas attīstības programmas īstenošanu;
65.5. saņemt pedagoga darbam nepieciešamo līdzekļu un materiālu nodrošinājumu atbilstoši
pašvaldības apstiprinātajam finansējumam, iesniegt motivētus priekšlikumus mācību līdzekļu
klāsta papildināšanai;
XII. Pedagogu vispārīgie pienākumi
66. Radoši un atbildīgi īstenot izglītības programmas.
67. Veikt klases audzinātāja pienākumus.
68. Pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību, piedalīties skolas
Pedagoģiskās padomes, mācību priekšmetu un klašu audzinātāju metodisko komisiju darbā;
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69. Ievērot pedagoga profesionālās ētikas pamatprasības.
70. Nodrošināt iespējas īstenot skolēnu tiesības.
71. Sadarboties ar skolēnu vecākiem.
72. Atbildēt par skolēnu drošību mācību stundās, pedagoga organizētajos un vadītajos
pasākumos.
73. Veikt dežūras skolā un tās sarīkojumos un pasākumos saskaņā ar darba kārtības
noteikumiem.
74. Ievērot skolēnu individuālās vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas. Respektēt viņu
uzskatus, viedokli, argumentus.
75. Motivēt skolēnus mācīties, piedalīties interešu izglītības programmās un pasākumos,
ārpusskolas aktivitātēs.
76. Laicīgi apzināt skolēnus, kuriem ir īpašas vajadzības, sniegt īpašu atbalstu skolēniem, kuriem
ir grūtības mācībās, sadarboties ar šo skolēnu vecākiem, sociālo darbinieku un citiem
speciālistiem, likumos un normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā sagatavot visu
nepieciešamo informāciju skolēna izglītības apguves traucējumu izskatīšanai attiecīgajās
medicīniskajās vai pedagoģiskajās komisijās.
77. Ievērot bērnu tiesības, nekavējoties ziņot par bērna tiesību pārkāpumiem skolas direktoram
vai citai kompetentai iestādei.
78. Atbildēt par savu darbu, metodēm un rezultātiem. Tiešo darba pienākumu veikšanai pieņemt
savā atbildībā telpu, tās inventāru un mācību līdzekļus. Organizējot mācību un audzināšanas
procesu, mācību stundās vai citās nodarbībās un pasākumos atbildēt par darba drošības,
higiēnas un veselības aizsardzības noteikumu ievērošanu. Normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā un laikā veikt skolēnu instruktāžu darba drošības, veselības aizsardzības, satiksmes
drošības u.c. jautājumos.
79. Skolēnu brīvdienās vai citā no mācībām brīvajā laikā veikt atbildībā saņemto klašu telpu un
mācību kabinetu sakārtošanu un mācību līdzekļu pilnveidošanu.
80. Pildīt skolas darba kārtības noteikumus, darba līguma prasības.
XIII. Skolas tehniskie darbinieki
81. Tehnisko darbinieku amata vienību sarakstu apstiprina un slodžu sadalījumu nosaka
dibinātājs.
82. Tehnisko darbinieku pienākumi un tiesības ir noteikti darbinieku amatu aprakstos.
XIV. Skolēnu vispārīgās tiesības un pienākumi
83. Skolēnu vispārīgās tiesības:
83.1. iegūt bezmaksas vispārējo pamatizglītību;
83.2. izglītības procesā brīvi izteikt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēku godu un
cieņu;
83.3. atbilstoši skolas noteiktai kārtībai piedalīties Iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā;
83.4. izveidot skolēnu pašpārvaldi, piedalīties tās darbībā atbilstoši pašpārvaldes nolikumam;
83.5. darboties organizācijās un apvienoties interešu grupās;
83.6. pārstāvēt skolu atbilstoši savām spējām un interesēm;
83.7. saņemt savu zināšanu un uzvedības novērtējuma argumentētu pamatojumu;
83.8. saņemt valsts un pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo
medicīnisko palīdzību;
83.9. izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē;
83.10. saņemt pedagogu palīdzību mācību vielas apguvē;
83.11. izglītošanās procesā izmantot skolas telpas, zāli, bibliotēku u.c. informācijas krātuves, kā
arī skolā esošos mācību līdzekļus bez maksas;
83.12. saņemt psihologa un logopēda konsultācijas un palīdzību atbilstošās instancēs;
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83.13. skolēniem ir tiesības uz personiskās mantas vai lietojumā esošās mantas aizsardzību
skolā;
83.14. piedalīties skolas rīkotajās talkās, skolas dekorēšanā svētku pasākumiem, skolas
sagatavošanā jaunajam mācību gadam 2.- 9.klašu skolēniem strādāt atbilstoši skolas
noteiktajam un direktora apstiprinātajam grafikam;
84. Skolēnu vispārīgie pienākumi:
84.1. obligāti apmeklēt mācību stundas atbilstoši stundu sarakstam;
84.2. mācībām paredzēto laiku izmantot lietderīgi, sistemātiski gatavojoties nodarbībām, lai
iegūtu pamatizglītību;
84.3. uzņemties atbildību par savām mācībām un uzvedību skolā un ārpus skolas;
84.4. ar cieņu izturēties pret valsts un skolas simboliku;
84.5. ar cieņu izturēties pret valsti, ģimeni un sabiedrību, dažādām tautām un to pārstāvjiem;
84.6. ar vārdiem vai uzvedību neaizskart cilvēkus saistībā ar to izskatu, rasi, tautību, reliģisko
pārliecību, uzskatiem;
84.7. ievērot skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus;
84.8. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles, ētikas un tiesiskām
normām;
84.9. ar cieņu izturēties pret pedagogiem, darbiniekiem, skolēniem un viņu vecākiem, kā arī
pret jebkuru cilvēku.
84.10. censties iepazīt, izprast un savā darbībā ievērot demokrātiskuma, humānisma,
parlamentārisma, tiesiskas valsts un pilsoniskas sabiedrības pamatprincipus;
84.11. rūpēties par skolas autoritāti, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas, atbilstoši savām spējām
un interesēm pārstāvēt skolu;
84.12. rūpēties par skolas vidi, inventāra saglabāšanu, kārtību un tīrību;
84.13. iesaistīties skolas vides – klases telpas sakopšanā;
84.14. skolēniem, kuri pārkāpj Iekšējās kārtības noteikumus, var izteikt piezīmi, aizrādījumu,
rājienu, par to informējot vecākus, nododot lietas materiālus pagasta padomes
administratīvajai komisijai izskatīšanai.
XV. Skolēnu vecāku vispārīgās tiesības
85. Skolēnu vecāku vispārīgās tiesības atbilstoši Izglītības likumam:
85.1. ierosināt izveidot skolas padomi un piedalīties tās darbībā atbilstoši skolas nolikumam un
skolas padomes nolikumam;
85.2. saņemt informāciju jautājumos, kas saistīti ar bērnu izglītošanu;
85.3. ierosināt veikt pārbaudes skolā;
85.4. ierosināt mainīt pedagogu, ja viņš nepilda Izglītības likumā noteiktos pedagogu
vispārīgos pienākumus.
XVI. Skolas darbību reglamentējošie dokumenti
86. Skolas attīstības plānu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Bauskas novada
domi:
86.1. Skolas izglītības programmas, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar Bauskas novada
domi, licencē IZM. Grozījumus skolas izglītības programmās apstiprina direktors;
86.2. Darba kārtības noteikumus darba ņēmējiem un grozījumus tajos apstiprina direktors,
saskaņojot ar arodkomiteju;
86.3. Iekšējās kārtības noteikumus skolēniem un grozījumus tajos apstiprina direktors,
saskaņojot ar skolas padomi un skolēnu pašpārvaldi;
86.4. Skolas padomes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar skolas
padomi.
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86.5. Pedagoģiskās padomes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar
pedagoģisko padomi.
86.6. Skolēnu pašpārvaldes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar
skolēnu pašpārvaldi;
86.7. Metodisko komisiju reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar
pedagoģisko padomi;
86.8. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas reglamentu un grozījumus tajā apstiprina
direktors pēc ar pedagoģiskās padomes ieteikuma;
86.9. Skolas bibliotēkas reglamentu un grozījumus tajā apstiprina direktors;
86.10. Reglamentu par arhīvu, ekspertu komisijas reglamentu un grozījumus tajos apstiprina
direktors;
86.11. Mācību priekšmetu tematiskos plānojumus izstrādā skolas pedagogi un apstiprina
direktors;
86.13. Mācību gada darba plānu apstiprina direktors;
86.14. Mācību priekšmetu stundu un ārpusstundu nodarbību sarakstus, grafikus apstiprina
direktors;
86.15. Skolas lietu nomenklatūru un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Jelgavas
zonālo valsts arhīvu.
XVII. Skolas finansēšanas kārtība
87. Skolas finanšu līdzekļus veido:
87.1. valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai;
87.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;
87.3. citi finanšu līdzekļi (projekti u.c.).
88. Citus finanšu līdzekļus veido:
88.1. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;
88.2. maksas pakalpojumi t.sk. ēdināšanas pakalpojumi;
88.3. ieņēmumi par nomu un īri;
88.4. ieņēmumi no citiem maksas pakalpojumiem, kuru izmaksas nevar būt zemākas par
pašizmaksu;
89. Interešu izglītības programmas finansē un finansēšanas kārtību nosaka Izglītības pārvalde.
90. Valsts budžets nodrošina:
90.1. pedagogu darba algas un piemaksas;
90.2. daļēju mācību grāmatu iegādi.
91. Pašvaldības budžets nodrošina:
91.1. skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus;
91.2. saimnieciskā (tehniskā) personāla algas;
91.3. grāmatu iegādi;
91.4. remonta un celtniecības darbu samaksu.
91.5. papildu finanšu līdzekļi izmantojami tikai skolas materiālās bāzes uzturēšanai, skolas
attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, skolas aprīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu
materiālai stimulēšanai;
91.6. piemaksas par darba kvalitāti no valsts mērķdotācijas sadala direktora apstiprināta
Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas ekspertu komisija, pamatojoties uz noteiktiem
kritērijiem.
XVIII. Skolas saimnieciskā darbība
92. Saskaņā ar Izglītības likumu skola var veikt saimniecisko darbību.
93. Skolas direktors ir tiesīgs:
10

93.1. slēgt īres, nomas līgumus un veikt pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām;
93.2. slēgt līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām par dažādu skolai nepieciešamo darbu
veikšanu.
94. Skolas saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultātā gūtie ienākumi, kā arī
citi pašu ieņēmumi tiek izmantoti:
94.1. skolas attīstībai;
94.2. mācību līdzekļu iegādei;
94.3. aprīkojuma iegādei;
94.4. ziedotāja noteikto mērķu īstenošanai;
94.5. darbinieku un skolēnu materiālajai stimulēšanai.
95. Kontroli par skolas finansiāli saimniecisko darbību veic skolas dibinātājs.
96. Skolā tiek organizēta skolēnu ēdināšana. Skolas ēdnīcas darbu kontrolē direktors, skolas
dibinātājs, skolas padome.
XIX. Skolas reorganizēšanas un likvidācijas kārtība
97. Skolu reorganizēšanas un likvidēšanas kārtību nosaka Izglītības likums un Vispārējās
izglītības likums.
XX. Izglītības iestādes nolikuma grozījumu pieņemšanas kārtība
98. Vecsaules pamatskolas nolikums sastādīts saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu Izglītības
likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar izglītību un skolas pedagoģisko,
saimniecisko procesu.
99. Grozījumus skolas nolikumā var veikt izglītības iestādes dibinātājs, Pedagoģiskā padome un
direktors.
Nolikums apspriests Pedagoģiskās padomes sēdē 2009.gada 17.augustā

VECSAULES PAMATSKOLAS DIREKTORS
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(Paraksts)

E.BRAZAUSKIS

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 25.septembrī

prot.Nr.20, 30.p.

Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes
„Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” nolikumā
Likuma „Par Latvijas valsts ģerboni” 7.pants noteic, ka mazo valsts ģerboni ir tiesīgas
lietot tās pašvaldības, kurām nav sava apstiprināta ģerboņa.
Bauskas novada pašvaldība Ģerboņu likumā noteiktajā kārtībā reģistrēja Bauskas novada
ģerboni. Ģerboņu likuma 8.panta otrā daļa noteic, ka valsts institūcijām un pašvaldībām ir
tiesības lietot ģerboņus, kas reģistrēti šajā likumā noteiktajā kārtībā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu un Ģerboņu likuma 8.panta otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes „Bauskas Bērnu un
jauniešu centrs” nolikumā šādu grozījumu:
izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
„7. Bauskas BJC ir zīmogs ar Bauskas novada ģerboņa attēlu, noteikta parauga veidlapa,
norēķinu konti kredītiestādēs. Skolai var būt sava simbolika”.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
ar Bauskas novada domes
2010.gada 26.augusta sēdes
lēmumu (prot.Nr.11, 4.§)

BAUSKAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA
NOLIKUMS
(Grozījumi 26.05.2011.; 11.04.2013.; 25.09.2014.)
Bauskā
2010.gada 26.augustā

Nr.31
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 28.pantu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daļu
I. Nolikumā lietotie termini

1. Bērnu un jauniešu izglītība (turpmāk tekstā – interešu izglītība) – bērnu un jauniešu
individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no iepriekš iegūtās izglītības.
2. Bērnu un jauniešu izglītības iestāde (turpmāk tekstā – interešu izglītības iestāde) – bērnu un
jauniešu interešu izglītības programmu īstenošanai dibināta Bauskas novada pašvaldības
iestāde.
3. Bērnu un jauniešu interešu izglītības programma (turpmāk tekstā – interešu izglītības
programma) - dokuments, kas nosaka interešu izglītības iestādes piedāvāto interešu izglītības
saturu, tās apguves nosacījuma procesus, rezultātu un nodrošinājumu.
4. Bērnu un jauniešu izglītības audzēknis - bērns un jaunietis, kurš apgūst interešu izglītības
programmu interešu izglītības iestādē.
II. Vispārīgie noteikumi
5. Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestāde „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”
(turpmāk tekstā – Bauskas BJC) ir Bauskas novada domes pārraudzībā esoša interešu
izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītības programmas un veic interešu izglītības
organizatoriski metodisko un informatīvo darbību Bauskas novadā. (11.04.2013.grozījumu
redakcijā.)
6. Bauskas BJC darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums,
Jaunatnes likums, citi normatīvie akti, kā arī Bauskas novada domes (turpmāk tekstā–
Dibinātājs) apstiprināts nolikums.
7. Bauskas BJC ir zīmogs ar Bauskas novada ģerboņa attēlu, noteikta parauga veidlapa, norēķinu
konti kredītiestādēs. Skolai var būt sava simbolika. (25.09.2014.grozījumu redakcijā.)
8. Bauskas BJC adrese: Kalna iela 14, Bauska, Bauskas nov., LV- 3901. (11.04.2013.grozījumu
redakcijā.)
9. Bauskas BJC ir struktūrvienība „Bauskas Mākslas un amatniecības centrs”, kas darbojas uz
reglamenta pamata.
III. Darbības mērķis un galvenie uzdevumi
10. Bauskas BJC darbības mērķis ir bērnu un jauniešu prasmju, spēju attīstīšana un talantu
izkopšana atbilstoši viņu vecumam, interesēm un vajadzībām. Interešu izglītība ir

brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteiktai izglītības pakāpei atbilstoša iegūta
izglītība.
11. Bauskas BJC darbības pamatvirziens ir izglītošana un audzināšana.
12. Bauskas BJC galvenie uzdevumi:
12.1. izstrādāt un īstenot interešu izglītības un metodiskā darba programmas;
12.2. organizēt bērnu un jauniešu (turpmāk tekstā - izglītojamo) interešu izglītību, radot
optimālus apstākļus viņu intelektuālajai attīstībai, interešu, spēju un talantu
izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam, karjeras izvēlei;
12.3. veidot jauniešu klubus, nodrošināt apstākļus to darbības uzsākšanai un pieejamībai;
12.4. īstenot darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar jauniešu nevalstiskām organizācijām un
skolēnu pašpārvaldēm;
12.5. nodrošināt mērķtiecīgu brīvā laika un atpūtas organizēšanu nometnēs, sporta un
kultūras pasākumos;
12.6. iesaistīt Bauskas BJC darbībā bērnus un jauniešus no sociāla riska grupām, veicināt
viņu integrēšanos sabiedrībā;
12.7. veikt interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību Bauskas
novadā;
12.8. organizēt starptautiskos, valsts, novada, pilsētas un iestādes interešu izglītības
pasākumus;
12.9. izstrādāt un īstenot pedagogu tālākizglītības un pieaugušo neformālas izglītības
programmas normatīvo aktu noteiktajā kartībā.
IV. Īstenojamās izglītības programmas
13. Bauskas BJC saskaņā ar bērnu un jauniešu, un viņu vecāku interesēm un pieprasījumu īsteno
interešu izglītības programmas, kuras, iepriekš saskaņojot ar Dibinātāju (tā izveidotu
institūciju), apstiprina Bauskas BJC direktors.
14. Bauskas BJC var īstenot šādas interešu izglītības programmas:
14.1. kultūrizglītības programmu;
14.2. lietišķās un vizuālās mākslas programmu;
14.3. vides izglītības programmu;
14.4. profesionālās ievirzes programmu;
14.5. tehniskās jaunrades programmu.
15. Bauskas BJC var īstenot jaunatnes lietu metodiskā darba programmu.
16. Bauskas BJC ir tiesīgs izsniegt savu apliecību par attiecīgu zināšanu un iemaņu apguvi.
17. Bauskas BJC, saskaņojot ar Dibinātāju, var īstenot citas izglītības programmas, veicot to
licencēšanu normatīvos aktos noteiktajā kartībā.
V. Darbības organizācija
18. Bauskas BJC, pamatojoties uz izglītojamo un vecāku interesēm un sabiedrības sociālo
pieprasījumu, patstāvīgi izstrādā Bauskas BJC struktūru, darba plānu un darbinieku sarakstu
noteiktā kārtībā algu fonda robežās.
19. Bauskas BJC pamatdarbības forma ir pulciņu un grupu nodarbības saskaņā ar direktora
apstiprinātām interešu izglītības programmām, nodarbību sarakstu un darba plānu.
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20. Izglītojamo uzņemšana Bauskas BJC notiek, pamatojoties uz izglītojamo vai viņu vecāku
iesniegumu. Izglītojamo uzņemšana notiek visu mācību gadu.
21. Interešu izglītības programmu īstenošanas galvenā forma ir nodarbība. Nodarbību slodzes
sadalījumu pa nedēļas dienām nosaka direktora apstiprināts nodarbību saraksts.
22. Nodarbību saraksts tiek apstiprināts semestrim, ņemot vērā pedagogu un izglītojamo
intereses un iespējas. Izmaiņas tajā var veikt direktors, informējot pedagogus un
izglītojamos.
23. Bauskas BJC darbu var organizēt 7 (septiņas) dienas nedēļā. Bauskas BJC var organizēt
darbu visu kalendāro gadu. Brīvdienās un brīvlaikā Bauskas BJC organizē darbu ar jaunu
vai mainīgu izglītojamo sastāvu pēc atsevišķa nodarbību saraksta.
24. Bauskas BJC var organizēt nodarbības arī citās Bauskas novada izglītības iestādēs vai
organizācijās.
25. Pedagogs patstāvīgi nosaka nodarbību formas un metodes, un ir pilnībā atbildīgs par sava
darba rezultātiem. Pedagogi var organizēt arī individuālo darbu, ja tas iekļauts programmā.
26. Bauskas BJC mērķauditorija ir:
26.1. bērni un jaunieši līdz 25 gadiem;
26.2. pieaugušie bez vecuma ierobežojumiem.
27. Pulciņa skolotāja darba slodzi nosaka, pamatojoties uz pedagoga izstrādātās programmas
realizēšanai nepieciešamo stundu skaitu un nokomplektēto grupu skaitu, veicot tarifikāciju
normatīvos aktos noteiktā kārtībā.
28. Darba kārtību Bauskas BJC nosaka iekšējās kārtības noteikumi.
29. Bauskas BJC amata vienību sarakstu apstiprina Bauskas BJC direktors, saskaņojot to ar
Dibinātāju.
30. Bauskas BJC ir tiesības ārpus valsts finansējuma piedāvāt atsevišķas vai kompleksas maksas
izglītības programmas.
VI. Vadība
31. Bauskas BJC vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dibinātājs, saskaņojot ar
Izglītības un zinātnes ministriju (turpmāk tekstā - IZM). Darba līgumu ar Bauskas BJC
direktoru Dibinātāja vārdā slēdz Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors.
(11.04.2013.grozījumu redakcijā.)
32. Direktora kompetence noteikta Izglītības likumā, citos normatīvos aktos, Bauskas BJC
nolikumā un darba līgumā.
33. Direktors ir Bauskas BJC finanšu līdzekļu rīkotājs un atbild par finanšu līdzekļu racionālu
izmantošanu.
34. Direktora pienākumi un tiesības:
34.1. nodrošināt normatīvo aktu, Bauskas novada domes lēmumu, Bauskas BJC nolikumā
noteikto uzdevumu izpildi;
34.2. nodrošināt interešu izglītības un metodiskā darba programmu īstenošanu;
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34.3. nodrošināt Bauskas BJC iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanu un izpildi;
34.4. parakstīt attiecīgos dokumentus, izdot rīkojumus, vadīt Bauskas BJC darbību
reglamentējošo dokumentu izstrādi, apstiprināt tos, nodrošināt un kontrolēt to izpildi;
34.5. dibināt un izbeigt darba tiesiskās attiecības ar darbiniekiem, slēdzot ar viņiem darba
līgumus, noteikt darbinieku pienākumus un kontrolēt viņu darba kvalitāti;
34.6. apstiprināt pedagoģisko darbinieku tarifikāciju un darbinieku amatu sarakstu iedalītā
algu fonda ietvaros;
34.7. noteikt darbinieku darba samaksas, kā arī materiālās stimulēšanas sistēmu saskaņā ar
normatīvajiem aktiem;
34.8. vadīt Bauskas BJC Pedagoģisko padomi;
34.9. nodrošināt izglītojamo drošības pasākumus Bauskas BJC un tā organizētajos
pasākumos;
34.10. nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošas darba vides izveidošanu;
34.11. nodrošināt darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu;
34.12. organizēt un plānot Bauskas BJC saimniecisko un finansiālo darbību;
34.13. nodrošināt Bauskas BJC lietvedību atbilstoši normatīvajiem aktiem;
34.14. nodrošināt savlaicīgu informācijas sniegšanu valsts un pašvaldības institūcijām;
34.15. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām;
34.16. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Bauskas BJC valsts un pašvaldības institūcijās,
komercsabiedrībās un citās institūcijās;
34.17. direktors regulāri atbilstoši pieejamam finansējumam paaugstina savu profesionālo
kvalifikāciju;
34.18. direktors ir tiesīgs prasīt un saņemt konsultācijas un informāciju par interešu
izglītības problēmām un socioloģiskajiem pētījumiem no IZM, tās pakļautībā un
pārziņā esošajām iestādēm, kā arī no Dibinātāja;
34.19. iesniegt Dibinātājam priekšlikumus Bauskas BJC darbības uzlabošanai;
34.20. direktors ir tiesīgs piedalīties pašvaldības sēdēs, kurās risina ar iestādes darbību
saistītus jautājumus.
35. Direktora ilgstošas prombūtnes (atvaļinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora
pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaņā ar direktora ieteikumu norīko
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors. (11.04.2013.grozījumu redakcijā.)
VII. Pedagoģiskā padome
36. Bauskas BJC darbojas pedagoģiskā padome, kura risina dažādus interešu izglītības
jautājumus.
37. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās sastāvā ietilpst visi pedagogi.
38. Pedagoģiskās padomes uzdevumi:
38.1. Bauskas BJC interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu, nolikuma un pulciņu
programmu apspriešana;
38.2. veidot vienotu pozīciju pedagoģiskā procesa organizēšanas jautājumos;
38.3. pedagogu radošās darbības stimulēšana, atbalsts un veicināšana, tālākizglītība;
38.4. rekomendācijas apbalvojumiem, iestādes sadarbība ar nevalstiskām organizācijām, citām
izglītības iestādēm un sabiedriskajām institūcijām;
38.5. izvērtēt interešu izglītības programmu darba rezultātus, pedagogu darba rezultātus,
izstrādāt priekšlikumus darba uzlabošanai;
38.6. apspriest citus ar Bauskas BJC darbu saistītu jautājumus.

4

39. Pedagoģiskās padomes sēdes sasauc ne retāk kā reizi pusgadā, to norisi protokolē un
lēmumus pieņem ar klātesošo balsu vairākumu.
40. Pedagoģiskās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs, tie stājas spēkā pēc to
apstiprināšanas ar direktora rīkojumu.
VIII. Darbinieku pienākumi un tiesības
41. Bauskas BJC pedagogu tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Darba likumā,
Bauskas BJC darba kārtības noteikumos, pedagogu amata aprakstos un darba līgumos.
42. Bauskas BJC darbinieku pienākumi un tiesības noteiktas Bauskas BJC darba kārtības
noteikumos, Darba likumā, darbinieku amata aprakstos un darba līgumos.
IX. Izglītojamo pienākumi un tiesības
43. Izglītojamo tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības
likumā, Bauskas BJC iekšējās kārtības noteikumos un citos normatīvajos aktos.
44. Izglītojamajiem ir tiesības:
44.1. izvēlēties sev atbilstošu un interesējošu nodarbību veidu un iesaistīties vairākās
programmās;
44.2. sniegt priekšlikumus pulciņu darbības pilnveidei un veidot pašpārvaldes;
44.3. pārstāvēt Bauskas BJC dažādos pasākumos atbilstoši savām spējām un interesēm;
44.4. saņemt bezmaksas apmācību valsts vai pašvaldību apmaksāto programmā paredzēto
stundu apjomā;
44.5. saņemt konsultācijas citu programmu apguvē.
45. Izglītojamo pienākumi:
45.1. apgūt interešu izglītības programmu;
45.2. uzvesties un rīkoties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām,
ar cieņu izturēties pret pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem, izglītojamajiem un
viņu vecākiem;
45.3. uzturēt kārtību Bauskas BJC telpās, rūpēties par inventāra saglabāšanu, saudzīgi
izturēties pret apkārtējo vidi, piedalīties izglītības iestādes vides uzkopšanā un
sakārtošanā;
45.4. ievērot Bauskas BJC nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus, darba aizsardzības,
ugunsdrošības, elektrodrošības, kustības drošības noteikumus.
46. Programmās, kurās noteikta dalības maksa, izglītojamajiem ir pienākums regulāri veikt
maksājumus.
X. Darbības tiesiskuma nodrošināšana un administratīvo aktu vai faktiskās rīcības
apstrīdēšana
47. Bauskas BJC darbības tiesiskumu nodrošina direktors.
48. Bauskas BJC darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Bauskas novada BJC direktoram.
49. Bauskas BJC direktora izdoto administratīvo aktu vai tās faktisko rīcību privātpersona var
apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu
dibinātājam.
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XI. Finansēšanas avoti un kārtība
50. Bauskas BJC finansēšanas avoti ir:
50.1. valsts budžeta līdzekļi;
50.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;
50.3. papildus finanšu līdzekļi.
51. Papildus finanšu līdzekļus Bauskas BJC var saņemt:
51.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
51.2. sniedzot maksas pakalpojumus (dalības maksas pulciņos, maksas semināri, kursi,
pasākumi, kopēšanas darbi u.c.) saskaņā ar Dibinātāja lēmumu;
51.3. kā ieņēmumus par nomu (īri), kur nomas maksa nosakāma Dibinātāja noteiktajā
kārtībā un apmērā.
52. Bauskas BJC finanšu līdzekļu aprite ir centralizēta, un to uzskaiti nodrošina Bauskas novada
pašvaldības Bauskas pilsētas pārvalde.
53. Bauskas BJC direktors organizē un nodrošina Bauskas BJC darbību budžetā paredzēto un
tāmē apstiprināto līdzekļu ietvaros, atbildot par to racionālu un efektīvu izmantošanu
atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
XII. Reorganizācijas un likvidācijas kārtība
54. Bauskas BJC reorganizē vai likvidē tās Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes
ministriju likumā noteiktajā kārtībā.
XIII. Nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
55. Grozījumus Bauskas BJC nolikumā var izdarīt Dibinātājs pēc savas iniciatīvas vai Bauskas
BJC direktora priekšlikuma.
XIV. Citi noteikumi
56. Bauskas BJC noteiktā veidā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem kārto lietvedību un arhīvu.
57. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes noteikto izglītības statistikas pārskatu veidiem
Bauskas BJC noteiktā laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz
pašvaldības izglītības pārvaldē vai Izglītības un zinātnes ministrijā.
BAUSKAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA
DIREKTORE
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(Paraksts)

B.SVARENIECE

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 25.septembrī

prot.Nr.20, 31.p.

Par grozījumiem Bauskas novada profesionālās ievirzes sporta izglītības
iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” nolikumā
Likuma „Par Latvijas valsts ģerboni” 7.pants noteic, ka mazo valsts ģerboni ir tiesīgas
lietot tās pašvaldības, kurām nav sava apstiprināta ģerboņa.
Bauskas novada pašvaldība Ģerboņu likumā noteiktajā kārtībā reģistrēja Bauskas novada
ģerboni. Ģerboņu likuma 8.panta otrā daļa noteic, ka valsts institūcijām un pašvaldībām ir
tiesības lietot ģerboņus, kas reģistrēti šajā likumā noteiktajā kārtībā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktuun Ģerboņu likuma 8.panta otro daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, S.Jirgensone, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Izdarīt Bauskas novada profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Bauskas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skola” nolikumā šādus grozījumus:
1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Bauskas novada BJSS adrese ir: Uzvaras iela 4, Bauska, Bauskas nov., LV-3901”.
2. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:
„10. Bauskas novada BJSS ir zīmogs ar Bauskas novada ģerboņa attēlu, noteikta parauga
veidlapa, norēķinu konti kredītiestādēs. Skolai var būt sava simbolika”.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada Domes sēdē
2010.gada 28.janvārī
(prot.Nr.1, 15.§)

Bauskas novada profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes
„Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”
NOLIKUMS
(Grozījumi 26.05.2011.; 11.04.2013.; 25.09.2014.)
Bauskā
2010.gada 28.janvārī

Nr.3
I. Vispārīgie noteikumi

1.
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola ir Bauskas novada profesionālās
ievirzes sporta izglītības iestāde (tālāk tekstā- Bauskas novada BJSS), kura savā darbībā
īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes programmas basketbolā, vieglatlētikā,
volejbolā, futbolā, florbolā, dambretē, galda tenisā, brīvajā cīņā un interešu izglītības
programmas sportā, kā arī vada sporta metodisko darbu vispārizglītojošajās izglītības
iestādēs.
2.
Bauskas novada BJSS ir Bauskas novada domes (tālāk tekstā- dibinātājs)
pārraudzībā esoša iestāde. (11.04.2013.grozījumu redakcijā.)
3.
Bauskas novada BJSS adrese ir: Uzvaras iela 4 , Bauska, Bauskas nov., LV-3901.
(25.09.2014.grozījumu redakcijā.)
4.
Sporta izglītība ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nepieciešama sporta pedagoga
rekomendācija, vecāku iesniegums un ārsta atļauja.
5.
Bauskas novada BJSS darbības mērķis ir :
5.1. īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas: basketbolā,
brīvajā cīņā, dambretē, galda tenisā, florbolā, futbolā, volejbolā un
vieglatlētikā. Īstenojamo programmu kods 20V 813 00.
6.
Bauskas novada BJSS darbības uzdevumi ir:
6.1. nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu fiziskajai un intelektuālajai
attīstībai, veselības uzlabošanai, demokrātijas izpratnes un vadības iemaņu
veidošanai, profesionālās ievirzes, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai,
profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizēšanai;
6.2. nodrošināt talantīgo jauniešu augstākās sporta meistarības pilnveidošanas
iespējas attiecīgajā programmā;
6.3.nodrošināt organizatoriski metodisko vadību Bauskas novada BJSS īstenotajām
profesionālās ievirzes sporta izglītības, interešu izglītības programmām un mācību
sporta darbam vispārizglītojošajās izglītības iestādēs;
6.4. veicināt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās iesaistīto
pedagogu tālāk izglītības iespējas;
6.5. Bauskas novada BJSS absolventus virzīt sporta profesionālās izglītības
iegūšanai.
7.
Bauskas novada BJSS izglītojamie ir bērni un jaunieši vecumā līdz 25 gadu
vecumam. Vecuma ierobežojumi konkrētajam sporta veidam nosakāmi saskaņā ar
normatīvajiem aktiem.

II. Bauskas novada BJSS darbības tiesiskais statuss
8.
Bauskas novada BJSS kā profesionālās ievirzes sporta izglītības mācību iestāde
savu darbību veic tiešā Dibinātāja vadībā, bet sporta darba mācību metodiskos
jautājumus risina, saskaņojot ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta
departamentu.
9.
Bauskas novada BJSS savu darbu organizē, pamatojoties uz šo nolikumu,
Dibinātāja lēmumiem, Latvijas Republikas normatīviem aktiem, Izglītības likumu,
Profesionālās izglītības likumu, Latvijas Republikas Bērnu tiesību aizsardzības likumu,
ANO Konvenciju par bērnu tiesībām, Latvijas jaunatnes sporta koncepciju, Latvijas
Republikas sporta kongresa nostādnēm un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem.
10.
Bauskas novada BJSS ir zīmogs ar Bauskas novada ģerboņa attēlu, noteikta
parauga veidlapa, norēķinu konti kredītiestādēs. Skolai var būt sava simbolika.
(25.09.2014.grozījumu redakcijā.)
11.
Bauskas novada BJSS pilnvērtīgai darba organizēšanai ir darba telpas, sporta
bāzes, mācību līdzekļi, metodiskā literatūra, inventārs, transports.
12.
Bauskas novada BJSS jābūt līgumiem ar sporta bāzu īpašniekiem, valdītājiem.
III. Bauskas novada BJSS darbības organizācija
13.
Bauskas novada BJSS veic savu darbību citās novadu pašvaldībās, pamatojoties
uz pašvaldību līgumiem.
14.
Bauskas novada BJSS profesionālās ievirzes sporta izglītības konceptuālo ievirzi
un darba saturu nosaka Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departaments.
15.
Bauskas novada BJSS, saskaņojot ar Dibinātāju, ievērojot izglītojamo un vecāku
intereses, sabiedrības sociālo pieprasījumu un novada īpatnības, patstāvīgi izstrādā
vadības struktūru, darba plānu un amatu sarakstu.
16.
Bauskas novada BJSS darba formas ir:
16.1. praktiskās un teorētiskās nodarbības;
16.2. nodarbības ar grupu vai tās daļu;
16.3. individuālās nodarbības;
16.4. meistarības sacensību un masu pasākumu organizācija un piedalīšanās
tajos;
16.5. sporta meistarības pilnveidošana mācību treniņu nometnes;
treniņsabraukumi;
16.6. darbs talantīgo jauniešu atlasē;
16.7. organizatoriski metodiskā centra funkciju veikšana Bauskas novada
teritorijā un citu novadu pašvaldību izglītības iestādēs .
17.
Bauskas novada BJSS atbilstoši profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmām un treniņu grupu kvalifikācijai nosaka pedagogu algu likmes un iesniedz
tās apstiprināšanai dibinātājam.
18.
Bauskas novada BJSS organizē atlases un izpētes darbu ar bērniem un jauniešiem
Bauskas novadā un citu novadu pašvaldību teritorijā.
19.
Bauskas novada BJSS organizē darbu ar talantīgiem bērniem un jauniešiem,
nodrošinot viņu profesionālās izaugsmes iespējas.
20.
Bauskas novada BJSS var sadarboties ar sabiedriskajām organizācijām, sporta
izglītības iestādēm un citām institūcijām Latvijā un ārzemēs.
21.
Bauskas novada BJSS, ievērojot Izglītības likumā un Profesionālās izglītības
likumā noteiktās prasības, organizē darbu pēc licencētām profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmām.
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22.
Bauskas novada BJSS darbojas pedagoģiskā padome, kura ir direktora
padomdevējs. Padomes darbības nolikumu izstrādā un apstiprina pati iestāde. Padome
risina organizatoriski metodiskus jautājumus.
23.
Bauskas novada BJSS darbojas skolas padome– pašpārvaldes institūcija. Padomes
nolikumu izstrādā pati padome.
24.
Bauskas novada BJSS ir izveidota sporta skolas izglītojamo- jauno sporta līderu
pašpārvalde. Pašpārvaldes darbības nolikumu izstrādā un apstiprina pati iestāde.
25.
Bauskas novada BJSS ir tiesības sniegt maksas pakalpojumus un veikt
saimniecisko darbību saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem un Dibinātāja
lēmumiem.
26.
Mācību gads Bauskas novada BJSS sākas 1. septembrī.
27.
Bauskas novada BJSS izglītojamos uzņem saskaņā ar direktora rīkojumu.
Izglītojamiem, kuri pilnībā apguvuši profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu,
izsniedz mācību iestādes beigšanas apliecību.
28.
Katram izglītojamajam ir tiesības vienlaikus apgūt vairākas profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmas.
29.
Bauskas novada BJSS izglītojamie, kuri tiek uzņemti Murjāņu Sporta ģimnāzijā
vai specializētajās sporta skolās, olimpiskajos sporta centros ir tiesīgi valsts un
starptautiskās sacensībās pārstāvēt Bauskas novada BJSS.
30.
Bauskas novada BJSS sniedz metodisko un organizatorisko palīdzību citām
novadu pašvaldībām, pamatojoties uz pašvaldību noslēgtiem līgumiem.
IV. Bauskas novada BJSS izglītojamo pienākumi un tiesības
31.

32.

Izglītojamo pienākumi :
31.1. paredzēto apmācības treniņu laiku pilnībā izmantot mācību treniņu
nodarbībām, iegūstot profesionālās ievirzes sporta izglītību;
31.2. uzņemties personisku atbildību par savu sportisko rezultātu izaugsmi;
31.3. ievērot Bauskas novada BJSS nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus;
31.4. nodarboties un uzvesties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un
ētikas normām;
31.5. ar cieņu izturēties pret treneriem– pedagogiem un darbiniekiem, valsti un
sabiedrību kopumā;
31.6. censties izprast un iepazīt savā darbībā demokrātijas principus;
31.7. rūpēties par Bauskas novada BJSS autoritāti, atbalstīt un pilnveidot tās
tradīcijas;
31.8. rūpēties par Bauskas novada BJSS ētiskās vides, inventāra saglabāšanu,
kārtību, tīrību;
Izglītojamo tiesības:
32.1. iegūt valsts apmaksāto profesionālās ievirzes sporta izglītību;
32.2. apmācības procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus ,kas
neaizskar cilvēka un valsts godu un cieņu;
32.3. ierosināt izveidot jauno sporta līderu pašpārvaldi un piedalīties tās darbībā
atbilstoši Bauskas novada BJSS un pašpārvaldes nolikumam;
32.4. darboties sabiedriskās sporta organizācijās ,Latvijas skolēnu sporta
federācijā un citās federācijās;
32.5. saņemt motivētus savu fizisko spēju testu pārbaudes rezultātus;
32.6. saņemt apmaksātu profilaktisko valsts sporta medicīnas aģentūras aprūpi,
citu neatliekamo medicīnisko palīdzību sacensību un mācību treniņu laikā;
32.7. izrādīt iniciatīvu savu sportisko spēju un prasmju apguvē mācību treniņu
procesā;
32.8. var saņemt konsultācijas citu sporta veidu apguvē .
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33.
Izglītojamie, kuri atkārtoti pārkāpj Bauskas novada BJSS iekšējās kārtības
noteikumus, var saņemt piezīmi, aizrādījumu, rājienu, par to informējot vecākus. Par
rupjiem iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem audzēkņi, pamatojoties uz
pedagoģiskās padomes lēmumu, var tikt izslēgti no Bauskas novada BJSS, iepriekš par to
brīdinot vecākus.
V. Bauskas novada BJSS direktora pienākumi
34.
Bauskas novada BJSS kā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādi vada
direktors saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem un iestādes nolikumu. Direktora
ilgstošas prombūtnes (atvaļinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā direktora
pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaņā ar Bauskas BJSS
direktora ieteikumu norīko Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors.
(11.04.2013.grozījumu redakcijā.)
35.
Direktors veido Bauskas novada BJSS iekšējo organizatorisko struktūru;
36.
Direktors ir atbildīgs par iekšējās kontroles un pārvaldes lēmumu pieņemšanu un
darbību.
37.
Direktors atbilstoši savai kompetencei izdod Bauskas novada BJSS iekšējos
normatīvos aktus.
38.
Par direktoru var strādāt persona ar augstāko profesionālo sporta izglītību un
vismaz trīs gadu pedagoģisko darba stāžu.
39.
Direktoru pieņem darbā un no darba atbrīvo Dibinātājs normatīvos aktos noteiktā
kārtībā. Direktors kārto atestāciju Ministru kabineta noteiktā kārtībā.
40.
Direktors pieņem darbā iestādes darbiniekus, nosaka darbinieku pienākumus un
novērtē darba kvalitāti.
41.
Direktors atbild par iestādes darba organizāciju:
41.1.apstiprina iestādes iekšējās kārtības noteikumus;
41.2.apstiprina nodarbību sarakstus;
41.3.apstiprina grupu vārdisko sastāvu;
41.4.nodrošina sporta skolas obligāto dokumentāciju.
42.
Direktors vada Bauskas novada BJSS attīstības plānošanu, ir atbildīgs par
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu un metodiskā darba programmu
īstenošanu, atbild par audzēkņu veselību un drošību Bauskas novada BJSS un tās
organizētajos pasākumos ārpus iestādes telpām.
43.
Direktors atbild par piešķirto līdzekļu racionālu un likumīgu izlietošanu.
VI. Bauskas novada BJSS direktora tiesības
44.
Direktors bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Bauskas novada BJSS kā profesionālās
ievirzes sporta izglītības mācību iestādi citās institūcijās un attiecībās ar trešajām
personām.
45.
Direktors ir tiesīgs savas kompetences ietvaros slēgt līgumus ar fiziskām un
juridiskām personām, izdot pilnvaras, atvērt un slēgt norēķinu kontus bankās, parakstīt
rīkojumus, kas saistoši Bauskas novada BJSS darbiniekiem un audzēkņiem.
46.
Direktors regulāri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju (ne retāk kā reizi trīs
gados).
47.
Direktors ir tiesīgs prasīt un saņemt konsultācijas un informāciju par sporta
izglītības problēmām un socioloģiskajiem pētījumiem no Izglītības un zinātnes
ministrijas, tās pakļautībā un pārziņā esošajām institūcijām.
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VII. Bauskas novada BJSS metodisko darbinieku pienākumi un tiesības
48.
Bauskas novada BJSS metodiskie darbinieki nodrošina kvalitatīvu mācību treniņu
darba norisi apmācības procesā, profesionālās ievirzes sporta programmām un sporta
stundām vispārizglītojošajās izglītības iestādēs.
49.
Metodiskie darbinieki plāno un organizē sistemātisku apmācības procesa kontroli,
sekmējot mācību treniņu grupu meistarības izaugsmi, sporta stundu kvalitātes
paaugstināšanu.
50.
Veic audzināšanas darba koordināciju, nodrošina tradīciju izkopšanu un
saglabāšanu, novadu sporta vēstures izpēti.
51.
Organizē un vada sporta veida sacensības novados, valstī, atbild par izlašu
komandu kvalitatīvu komplektēšanu.
52.
Koordinē un vada treneru- pedagogu, sporta pedagogu profesionālā līmeņa
paaugstināšanu un tālāk izglītību.
53.
Sistemātiski nodrošina sporta veidu informāciju masu saziņas līdzekļos.
54.
Metodiskiem darbiniekiem ir tiesības izteikt priekšlikumus Bauskas novada BJSS
attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai u.c.
VIII. Bauskas novada BJSS treneru- sporta pedagogu vispārīgie pienākumi un tiesības
55.

56.

Treneru- sporta pedagogu pienākumi:
55.1. radoši un atbildīgi piedalīties attiecīgo profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmu īstenošanā;
55.2. apmācības darbu savienot ar audzināšanas darbu, audzināt krietnus,
godprātīgus pilsoņus- Latvijas patriotus;
55.3. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību;
55.4. ievērot pedagoga profesionālās ētikas pamatprasības;
55.5. nodrošināt izglītojamo iespējas īstenot savas tiesības Bauskas novada
BJSS;
55.6. sadarboties ar izglītojamā ģimeni;
55.7. izstrādāt profesionālās ievirzes sporta izglītības autorprogrammas saskaņā
ar Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta nostādnēm;
55.8. atbildēt par izglītojamo veselību un drošību treniņu procesā, sporta
pasākumos un citās ar Bauskas novada BJSS saistītajās sporta norisēs;
55.9. veidot pozitīvu sadarbības vidi ievērojot bērna tiesības, atbildēt par savu
darbu, metodēm un rezultātiem;
Treneru- sporta pedagogu tiesības:
56.1. treneri-sporta pedagogi var izteikt priekšlikumus Bauskas novada BJSS
attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai;
56.2. var tikt ievēlēti un pārstāvēt Bauskas novada BJSS sporta veidu federāciju
padomēs.

IX. Bauskas novada BJSS iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas
kārtība
57.
Bauskas novada BJSS saskaņā ar nolikumu un normatīviem aktiem patstāvīgi
izstrādā Bauskas novada BJSS iekšējās kārtības, darba aizsardzības darba drošības,
ugunsdrošības un citus noteikumu. Tos apstiprina Bauskas novada BJSS direktors.
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X. Bauskas novada BJSS finansējuma avoti un finansēšanas kārtība
58.
Bauskas novada BJSS profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādi uztur
Dibinātājs.
59.
Bauskas novada BJSS pedagoģisko darbinieku algas nodrošina atbilstoši MK
noteikumiem .
60.
Bauskas novada BJSS direktoram darba algu un piemaksas apjomu nosaka
Dibinātājs.
61.
Bauskas novada BJSS papildu finanšu līdzekļi var būt ziedojumi, sponsoru
līdzekļi, līdzekļi no citiem ieņēmumiem.
62.
Bauskas novada BJSS, saskaņojot ar Dibinātāju, ir tiesīga piedāvāt maksas sporta
izglītības programmas.
XI. Bauskas novada BJSS reorganizēšanas, likvidēšanas un nolikuma grozījumu
pieņemšanas kārtība
63.
Bauskas novada BJSS reorganizē un likvidē tās Dibinātājs, saskaņojot ar
Izglītības un zinātnes ministriju.
64.
Par grozījumiem Bauskas novada BJSS nolikumā lemj Bauskas novada BJSS
dibinātājs pēc savas iniciatīvas vai pēc Bauskas novada BJSS direktora priekšlikumiem.
XII. Citi noteikumi
65.
Bauskas novada BJSS nodrošina personāla dokumentācijas, lietvedības,
grāmatvedības un pārējās dokumentācijas pareizu iekārtošanu, izpildi un glabāšanu
normatīvos aktos noteiktā kārtībā.
66.
Bauskas novada BJSS nodrošina darba aizsardzības un drošības tehnikas
noteikumu ievērošanu veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanai mācību treniņu
procesā.
67.
Bauskas novada BJSS darbā ievēro higiēnas normas un noteikumus, ko
apstiprinājusi Labklājības ministrija.
68.
Ugunsdrošības ievērošanu Bauskas novada BJSS nodrošina atbilstoši
normatīviem aktiem.
69.
Bauskas novada BJSS darbības tiesiskumu nodrošina Bauskas novada BJSS
direktors.
70.
Fiziskās un juridiskās personas var apstrīdēt Bauskas novada BJSS izdotu
administratīvo aktu vai faktisko rīcību, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Bauskas novada
domē.
71.
Bauskas novada BJSS darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Bauskas novada
BJSS direktoram.
72.
Amatpersonu atbildību par darba aizsardzību prasību ievērošanu un
nodrošināšanu nosaka atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem.

BAUSKAS NOVADA BĒRNU UN JAUNATNES
SPORTA SKOLAS DIREKTORE
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(Paraksts)

B.GRANTIŅA

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 25.septembrī

prot.Nr.20, 32.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu Mežotnes pagasta pārvaldei
Ievērojot Bauskas novada administrācijas izsludināto iepirkumu Nr.BNA2014/067
„Remontdarbu veikšana Bauskas novada iestādēs” 4.daļas „Garāžas remonts Pils ielā 12,
Mežotne, Mežotnes pagasts” un Nr.BNA2014/067 „Remontdarbu veikšana Bauskas novada
iestādēs” 5.daļas „Remontdarbu veikšana Mežotnes pagastmājā un bibliotēkā” rezultātus,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 42.panta pirmo daļu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Mežotnes pagasta pārvalde” no Bauskas
novada pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās:
1.1. EUR 16 033 (sešpadsmit tūkstoši trīsdesmit trīs euro) remontdarbu veikšanai pagasta
pārvaldes garāžai - materiālu noliktavai, lai nodrošinātu ēkas saglabāšanu un turpmāku
ekspluatāciju;
1.2. EUR 15075 (piecpadsmit tūkstoši septiņdesmit pieci euro) remontdarbu veikšanai pagasta
pārvaldes ēkai – bibliotēkai, lai nodrošinātu ēkas saglabāšanu un turpmāku ekspluatāciju.
2. Atļaut iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” vadītājam Normundam Vāveram noslēgt
iepirkuma līgumus atbilstoši iepirkuma procedūru rezultātiem.
3. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
līdzekļu piešķīrumu iestādei „Mežotnes pagasta pārvalde” no līdzekļu atlikuma gada beigās
iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2014.gada 25.septembrī

prot.Nr.20, 33.p.

Par dzīvojamās telpas X, Īslīces pagastā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 18.augustā saņemts R.Z., uzturēšanās vieta: „X”,
Bērzkalni, Īslīces pag., Bauskas nov., iesniegums, kurā viņš lūdz izīrēt brīvo dzīvojamo platību
„X, Īslīces pag., Bauskas nov., jo, sasniedzot pilngadību, atskaitīts no ārpusģimenes aprūpes un
audzināšanas iestādes. Citas dzīvojamās platības nav.
Iesniegumam pievienots dokuments: palīdzības reģistrā reģistrētā R. Z. personas lieta, no
kuras redzams, ka ar Bauskas novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu
komisijas 2014.gada 9.septembra lēmumu „Par R. Z. reģistrēšanu palīdzības saņemšanas
reģistrā” minētā persona reģistrēta palīdzības saņemšanas reģistrā „Pašvaldībai piederošās vai tās
nomātās telpas izīrēšana” pirmās kārtas reģistrā.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās
nodaļas speciālisti 2014.gada 3.jūlijā sagatavojuši atzinumu „Par brīvo dzīvojamo platību”,
atzīstot dzīvojamo telpu „X, Īslīces pag., Bauskas nov. par dzīvošanai derīgu.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās
daļas 3. punktu, kas nosaka, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmi bērni bāreņi un
bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē,
audžuģimenē vai pie aizbildņa – pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un
audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības
izglītības iestādē, ja viņam nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā
dzīvojamā telpā, ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām un Bauskas novada domes
27.05.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 13 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, kā
arī ievērojot Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2014.gada 9.septembra sēdes
lēmumu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa „X, Īslīces pag., Bauskas nov. nav privatizējama, pārdodama
vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt R. Z., personas kods X, ģimenē 1cilvēks, dzīvojamo telpu X, Īslīces pag., Bauskas
nov., kopējā platība – 40,30 m2.
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2014.gada 28.februārim ar tiesībām
prasīt līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces ūdens” viena mēneša
laikā ar R. Z. noslēgt dzīvojamās telpas X, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līgumu.
5. Izslēgt R. Z. no palīdzības saņemšanas reģistra.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.20, 34.p.

Par dzīvojamās telpas X, Codes pagastā
īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada 8.augustā saņemts E.Ī., dzīvesvietas adrese: X,
Codes pag., Bauskas nov. iesniegums, kurā viņš lūdz pagarināt dzīvokļa X, Codes pag., Bauskas
nov. īres līguma termiņu.
Izskatot E.Ī. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
E.Ī. īrē dzīvokli X, Codes pag., Bauskas nov. Dzīvojamās telpas X, Codes pag., Bauskas
nov. īres līguma termiņš beidzies 2014.gada 31.martā. Dzīvojamās telpas X, Codes pag.,
Bauskas nov. īres līgumā ietvertas īrnieka tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma atjaunošanu.
Īrniekam E.Ī. līdz 2014.gada 7.augustam īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds bija EUR 37,46.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas X, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu ar E.Ī., personas
kods X, līdz 2014.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītājai D.Šķiliņai:
2.1. viena mēneša laikā veikt grozījumus 2012.gada 1.augustā noslēgtajā dzīvojamās telpas „X,
Codes pag., Bauskas nov. īres līgumā Nr. 01/08/2012/1;
2.2. noslēgt ar E.Ī. vienošanos par īres maksas un maksas, kas saistīta ar dzīvojamās telpas
lietošanu, parāda atmaksu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada medību koordinācijas komisijas izveidošanu
Pamatojoties uz Medību likuma 29.panta piekto daļu un Ministru kabineta 2014.gada
26.maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu
un medību koordinācijas komisijām” 2. un 3.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Izveidot Bauskas novada medību koordinācijas komisiju šādā sastāvā:
Jānis Ķērpis – biedrības „Bauskas mednieku un makšķernieku biedrība” pārstāvis,
Andrejs Podnieks – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” darba
aizsardzības galvenais speciālists,
Vilnis Reinfelds – Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes
Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja vietnieks,
Vairis Stūris – Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības Bauskas nodaļas Ceraukstes
apgaitas mežzinis.
2. Noteikt Bauskas novada medību koordinācijas komisijas pilnvaru termiņu – 2018.gada
30.septembris.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas
noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma „Par
autoceļiem” 12.panta astoto daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada domes noteikumus Nr.17 „Bauskas novada pašvaldības ceļu un
ielu fonda pārvaldīšanas noteikumi”
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskajai nodaļai kā atbildīgajai
struktūrvienībai sadarbībā ar pagastu pārvaldēm līdz 2014.gada 31.oktobrim izstrādāt un
iesniegt izskatīšanai pastāvīgajās komitejās Bauskas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda
programmas 2015. – 2017.gadam projektu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas noteikumi Nr.17 uz
2 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Nr.17

Bauskas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
„Par autoceļiem” 12.panta astoto daļu
1. Noteikumi nosaka Bauskas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) ceļu un ielu
(turpmāk– Ceļu fonds) līdzekļu uzkrāšanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību.
2. Ceļu fonds ir Bauskas novada domes izveidots Pašvaldības budžeta finanšu līdzekļu fonds,
kuru veido valsts mērķdotācija pašvaldību ceļiem un ielām un Pašvaldības budžeta līdzekļi.
3. Ceļu fonda turētājs un rīkotājs ir Pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”
(turpmāk – Administrācija).
4. Ceļu fonda finanšu līdzekļi tiek ieskaitīti, uzkrāti un izlietoti speciālajā budžetā Administrācijas kontā. Ceļu fonda finanšu līdzekļi uzskaitāmi, uzkrājami un izlietojami
atsevišķi ceļiem un ielām, kas atrodas pilsētā un atsevišķi ceļiem un ielām ārpus pilsētas.
5. Ceļu fonda finanšu līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši Bauskas novada domes apstiprinātai vidēja
termiņa (3 gadi) Ceļu fonda programmai (turpmāk – Programma).
6. Izstrādājot Programmu, tajā norādāmas Programmas ietvaros veicamās aktivitātes,
to apjomi, finansējuma apmērs un finansēšanas avots.
7. Programmas ietvaros var tikt īstenotas šādas aktivitātes:
7.1. Pašvaldības ceļu un ielu uzturēšana, projektēšana, renovācija, rekonstrukcija, būvniecība,
tajā skaitā būvuzraudzība un autoruzraudzība;
7.2. satiksmes drošības uzlabošana;
7.3. Pašvaldības ceļu un ielu programmu un projektu izstrādāšana;
7.4. gājēju un veloceliņu izbūve un apgaismojuma ierīkošana gar tiem;
7.5. zemes pirkšana, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldības ceļus un ielas;
7.6. Pašvaldības ceļu un ielu finansēšanai ņemto aizņēmumu pamatsummas un procentu
atmaksāšana;
7.7. avārijas seku un dabas katastrofu izraisīto postījumu likvidācija Pašvaldības ceļu un ielu
tīklā;
7.8. Eiropas Savienības struktūrfondu ceļu un ielu projektu īstenošanai nepieciešamā Pašvaldības
līdzfinansējuma nodrošināšana.
8. Administrācijas Saimnieciskā nodaļa kā atbildīgā struktūrvienība sadarbībā ar pagastu
pārvaldēm:
8.1. izstrādā Programmas projektu;
8.2. plāno pasākumus attiecībā uz Pašvaldības ielu un ceļu, kā arī aprīkojuma, kas izvietots šajās
robežās, labiekārtošanu un uzturēšanu;
8.3. plāno pasākumus attiecībā uz būvēm (tiltiem, ceļu pārvadiem), autobusu pieturām, ielu
nosaukumu plāksnītēm un to stiprinājumu stabiņiem;
8.4. sniedz priekšlikumus attiecīgajās komitejās par veicamo darbu, to apjomu un nepieciešamā
finansējuma iekļaušanu Programmā.

9. Administrācijas Saimnieciskā nodaļa kā atbildīgā struktūrvienība sadarbībā ar Attīstības un
plānošanas nodaļu:
9.1. plāno Pašvaldības ceļu un ielu projektēšanas, renovācijas, rekonstrukcijas un būvniecības
darbus;
9.2. sniedz priekšlikumus attiecīgajās komitejās par veicamo darbu, to apjomu un nepieciešamā
finansējuma iekļaušanu Programmā.
10. Administrācijas Ekonomikas un finanšu nodaļa plāno Ceļu fonda prognozētos ieņēmumus,
apkopo un iekļauj nepieciešamos finanšu līdzekļus Pašvaldības kārtējā gada budžetā
Programmā iekļauto veicamo darbu finansēšanai.
11. Programma tiek precizēta pie Pašvaldības kārtējā gada budžeta apstiprināšanas un var tikt
precizēta, ja tiek veikti attiecīgi grozījumi Pašvaldības budžetā.
12. Administrācijas Centralizētās grāmatvedības nodaļa:
12.1. nodrošina Ceļu fonda ieņēmumu un izdevumu uzskaiti un pārskatu sagatavošanu saskaņā
ar likumu „Par grāmatvedību”, likumu „Par budžeta un finanšu vadību”, Ministru kabineta
noteikumiem, kas reglamentē kārtību, kādā pašvaldības uzskaita pašvaldību pārziņā esošo
ceļu un ielu finansēšanai izmantotos līdzekļus, kā arī citiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem;
12.2. nodrošina pastāvīgu līdzekļu izlietojuma kontroli atbilstoši apstiprinātajai Programmai;
12.3. pieņem maksājumu uzdevumus un veic norēķinu operācijas no kontiem, kuros tiek
ieskaitīti un izlietoti Ceļu fonda līdzekļi, iepriekš pārbaudot rekvizītu atbilstību un
maksājumu pareizību.
13. Iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskā nodaļa, Attīstības un plānošanas
nodaļa, pagastu pārvaldes savas kompetences ietvaros piedalās Pašvaldības budžeta projekta
izstrādāšanā un iepirkumu procedūru sagatavošanā, kontrolē Pašvaldības iepirkumu rezultātā
noslēgto līgumu izpildi un līgumsaistību garantijas, veic darba uzdevumu un tehnisko
specifikāciju sagatavošanu, izpildīto darbu pieņemšanu.
14. Kontroli par no Ceļu fonda budžetā piešķirto līdzekļu izlietošanu atbilstoši Programmai veic
Bauskas novada domes Finanšu komiteja.
15. Kontroles veikšanai Administrācijas Saimnieciskā nodaļa sagatavo un iesniedz izskatīšanai
Bauskas novada domes Finanšu komitejā ceturkšņa (vai pusgada) pārskatus.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.20, 37.p.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Salātu ielas 22, Bauskā
daudzdzīvokļu mājas pagalma teritorijas labiekārtošanas tehniskā projekta
izstrāde”
Vītolu ielas, Bauskā daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji vēlas dzīvot sakoptā un vizuāli
pievilcīgā vidē, kā arī paši ir gatavi veikt pasākumus, kas uzlabotu pilsētas kopējo tēlu un radītu
sakoptu teritoriju pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. Vītolu ielas projekta ietvaros tika
izstrādāts šai ielai pieguļošās teritorijas Salātu ielā 22 labiekārtošanas tehniskais projekts.
Dzīvokļu apsaimniekotāja SIA „VIDES SERVISS” 2014.gada 2.septembrī ir iesniegusi projekta
iesniegumu „Salātu ielas 22 daudzdzīvokļu mājas pagalma, Bauskā teritorijas labiekārtošanas
tehniskā projekta izstrāde”, Salātu ielā 22, Bauskā par kopējo summu EUR 998,25 (deviņi simti
deviņdesmit astoņi euro, 25 centi).
Iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskā nodaļa ir sagatavojusi pozitīvu
atzinumu par projekta iesnieguma atbilstību Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.24 „Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā
piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai”.
Saistošo noteikumu 1.punkts nosaka, ka Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas
5.punktu un piekto daļu, Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu
Nr.24 „Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai” 1.punktu,
8.4.apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Piešķirt SIA „VIDES SERVISS” (reģistrācijas Nr.43603000807) līdzfinansējumu EUR
373,61 (trīs simti septiņdesmit trīs euro, 61 cents) apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas Salātu ielā 22, Bauskā iekšpagalma teritorijas labiekārtošanas tehniskā projekta
izstrādei.
2. Finansējumu labiekārtošanas darbiem par summu EUR 373,61 nodrošināt no iestādei
„Bauskas novada administrācija” sadaļā „Teritoriju apsaimniekošana” Bauskas novada
pašvaldības 2014.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem.
3. Kontroli par projekta realizāciju uzdot veikt iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskajai nodaļai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās nodaļas atzinums uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Dārza ielas 6, Bauskā
daudzdzīvokļu mājas pagalma labiekārtošana”
Dārza ielas 6, Bauskā mājas iedzīvotāji vēlas dzīvot sakoptā un vizuāli pievilcīgā vidē, kā
arī paši ir gatavi veikt pasākumus, kas uzlabotu pilsētas kopējo tēlu un radītu sakoptu teritoriju
pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. Dzīvokļu apsaimniekotāja SIA „VIDES SERVISS”
2014.gada 22.septembrī ir iesniegusi projekta iesniegumu „Dārza ielas 6, Bauskā daudzdzīvokļu
mājas pagalma labiekārtošana”, Dārza ielā 6, Bauskā, Bauskas nov. par kopējo summu EUR
4278 (četri tūkstoši divi simti septiņdesmit astoņi euro). Iestāde „Bauskas novada
administrācija” ir sagatavojusi pozitīvu atzinumu par projekta iesniegumā paredzēto aktivitāšu
atbilstību Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.24 „Par
Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai”.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas
5.punktu un piekto daļu, Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu
Nr.24 „Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai” 1.punktu, 8.1.,8.3,
8.1.5., apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Piešķirt SIA „VIDES SERVISS” (reģistrācijas Nr.43603000807) līdzfinansējumu EUR
2159,20 (divi tūkstoši viens simts piecdesmit deviņi euro, 20 centi) apmērā
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 6, Bauskā iekšpagalmu teritorijas
labiekārtošanai – betona bruģa izbūvei un zālāja atjaunošanai.
2. Finansējumu labiekārtošanas darbiem par summu EUR 2159,20 nodrošināt no iestādei
„Bauskas novada administrācija” sadaļā „Teritoriju apsaimniekošana” Bauskas novada
pašvaldības 2014.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem.
3. Kontroli par projekta realizāciju uzdot veikt iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskajai nodaļai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Bauskas novada administrācijas Saimnieciskās nodaļas atzinums uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Salātu ielas 14
daudzdzīvokļu mājas pagalma labiekārtošana”
Salātu ielas 14, Bauskā mājas iedzīvotāji vēlas dzīvot sakoptā un vizuāli pievilcīgā vidē,
kā arī paši ir gatavi veikt pasākumus, kas uzlabotu pilsētas kopējo tēlu un radītu sakoptu
teritoriju pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Dzīvokļu apsaimniekotāja SIA „VIDES
SERVISS” 2014.gada 3.jūlijā ir iesniegusi projekta iesniegumu „Salātu ielas 14 daudzdzīvokļu
mājas pagalma labiekārtošana”, Salātu ielā 14, Bauskā, Bauskas nov. par kopējo summu EUR
6726,89 (seši tūkstoši septiņi simti divdesmit seši euro, 89 centi). Iestāde „Bauskas novada
administrācija” ir sagatavojusi pozitīvu atzinumu par projekta iesniegumā paredzēto aktivitāšu
atbilstību Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.24 „Par
Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai”.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas
5.punktu un piekto daļu, Bauskas novada domes 2012.gada 20.decembra saistošo noteikumu
Nr.24 „Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai” 1.punktu, 8.1.,8.3.,
9.5., 9.6. apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 3708,81 (trīs tūkstoši septiņi simti astoņi euro, 81 cents)
apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Salātu ielā 14, Bauskā kadastra apzīmējums
4001 004 0049, piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, t.sk. bruģa seguma atjaunošana,
zālāja izveidošana, atkritumu urnu uzstādīšana un parka soliņu uzstādīšana.
2. Finansējumu labiekārtošanas darbiem par summu EUR 3708,81 nodrošināt no iestādei
„Bauskas novada administrācija” sadaļas „Teritoriju apsaimniekošana” Bauskas novada
pašvaldības 2014.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem.
3. Kontroli par būvdarbu veikšanu uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija”
Saimnieciskajai nodaļai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikumā: Iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās nodaļas atzinums uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X
Īslīces pagastā piekritību
Ar Bauskas novada domes 2014.gada 24.aprīļa lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu A.A. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X Īslīces pagastā” noteikts, ka A.A.
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „X ”, kadastra Nr. , zemes vienību
0,73 ha platībā ar kadastra apzīmējumu, Bauskas novada Īslīces pagastā ir izbeigušās Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma”
25.panta pirmās daļas 3.punktā, 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punktā noteiktajā datumā –
2010.gada 31.augustā. A.A. ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0,73 ha platībā
ar kadastra apzīmējums X, un šīs tiesības izlietojamas līdz 2014.gada 31.jūlijam. A.A. ir mirusi.
A.A. mantinieki līdz 2014.gada 31.jūlijam nav izmantojuši zemes nomas pirmtiesības.
Uz zemes vienības neatrodas ēkas.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā definētajam terminam zemes
vienība 0,73 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, atbilst zemes starpgabala statusam, jo tās
platība ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto minimālo zemesgabala
platību.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.–2023.gadam
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.X, zemes vienība 0,73 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu X ir starpgabals, piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāms uz tās vārda
zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu šo lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) viena mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Ceraukstes pagastā
sadalīšanu, piekritību, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu,
nosaukuma maiņu
Ar Ceraukstes pagasta padomes 2009.gada 20.janvāra lēmumu „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu J.L., L.L., S.L., R.L.” noteikts, ka J.L., L.L., S.L., R.L. zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības uz nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.X, zemes vienību 0.4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X, kas atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagastā, ir izbeigušās Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma”
25.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajā datumā – 2008.gada 1.septembrī. J.L., L.L., S.L., R.L.
ieguva zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 0.4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X, un
šīs tiesības izlietojamas viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās
dienas, tas ir, līdz 2009.gada 1.septembrim.
J.L., L.L., S.L., R.L. viena gada laikā nav izmantojuši zemes nomas pirmtiesības.
J.L. ir miris.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datiem uz zemes vienības atrodas ēkas – dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums
X) un saimniecības ēka (X).
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašumu īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai prim daļai, ja personai saskaņā
ar šo likumu ir izbeigušās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un tā neizmanto zemes nomas
pirmtiesības, bet uz zemesgabala atrodas šai personai piederošas ēkas, pašvaldība pieņem
lēmumu par atsevišķa zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku uzturēšanai
saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto apbūves platību. Izveidotajam
zemesgabalam nosaka atbilstošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lēmumam par atsevišķa
zemesgabala izveidošanu pievieno zemesgabala grafisko pielikumu ar norādītu sadalāmā
zemesgabala kadastra apzīmējumu. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums,
un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumā noteiktajā kārtībā, taču tas nav atsavināms vai iznomājams citai personai.
Ēku uzturēšanai nepieciešamā platība ir 0,2 ha un pārējā lauksaimniecībā izmantojamā
zeme ir 0,2 ha.
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3.panta piektās daļas 1.punktam zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz
attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru
atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un ceturto prim daļu, likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās

daļas 1.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu, Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 7.2. apakšpunktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Zemes vienību 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējums X sadalīt divos zemesgabalos: nosakot
ēku uzturēšanai nepieciešamo platību 0,2 ha (saskaņā ar grafisko pielikumu 1.zemesgabals),
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0.2 ha platībā (saskaņā ar grafisko pielikumu
2.zemesgabals).
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X ir piekrītoša Bauskas
novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
3. Zemes vienībai 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601.
4. Noteikt, ka atdalāmā zemes vienība 0,2 ha platībā ir starpgabals, piekrīt Bauskas novada
pašvaldībai un ierakstāmā uz tās vārda zemesgrāmatā.
5. Atdalāmo zemes vienību 0,2 ha platībā pievienot nekustamā īpašuma „X”, kadastra Nr.X.
zemes vienībai 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X un precizēt platību uz 0,6 ha.
6. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
7. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar J.L. mantiniekiem, L.L., S.L. un R.L. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas
līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu”.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19,
Jelgavā, LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā „Par
nekustamo īpašumu Gailīšu pagastā zemes vienību piekritību”
Bauskas novada dome 2014.gada 30.janvārī pieņēma lēmumu „Par nekustamo īpašumu
Gailīšu pagastā zemes vienību piekritību”. Ar šo lēmumu tika noteikts, ka zemes vienība 0,004
ha platībā ar kadastra apzīmējumu X piekrīt Bauskas novada pašvaldībai.
Zemes vienība 0,004 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X tika iznomāta pirmreizējam
zemes nomniekam N.Ū. 2014.gada 20.augustā N.Ū. pašvaldībai iesniedza Latvijas Hipotēku un
zemes bankas 2009.gada 1.oktobra zemes izpirkuma līgumu Nr.39/P-2729 par zemes vienības
0,0045 ha platībā ar kadastra apzīmējumu X izpirkšanu.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 85.panta
pirmo daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
Svītrot Bauskas novada domes 2014.gada 30.janvāra lēmuma „Par nekustamo īpašumu
Gailīšu pagastā zemes vienību piekritību” pielikumā 2.punktu.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0036
Mežotnes pagastā piekritību
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 11.janvārī sastādījusi aktu
par zemes vienības 0,09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0036 atzīšanu par
starpgabalu un iekļaušanu rezerves zemes fondā.
Uz zemes vienības 0,09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0036 atrodas
dzīvojamā māja „Dravenieki” ar būves kadastra apzīmējumu 4072 006 0036 002 un dzīvojamā
māja „Modernieki” ar būves kadastra apzīmējumu 4072 006 0036 001.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašumu īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai prim daļai, ja personai saskaņā
ar šo likumu ir izbeigušās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un tā neizmanto zemes nomas
pirmtiesības, bet uz zemesgabala atrodas šai personai piederošas ēkas, pašvaldība pieņem
lēmumu par atsevišķa zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku uzturēšanai
saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto apbūves platību. Izveidotajam
zemesgabalam nosaka atbilstošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lēmumam par atsevišķa
zemesgabala izveidošanu pievieno zemesgabala grafisko pielikumu ar norādītu sadalāmā
zemesgabala kadastra apzīmējumu. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums,
un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumā noteiktajā kārtībā, taču tas nav atsavināms vai iznomājams citai personai.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un ceturto prim daļu, likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās
daļas 1.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0036
piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072
006 0036 un ēkām uz tās, piešķirt nosaukumu „Dravenieki”.
3. Zemes vienībai 0,09 ha platībā, kadastra apzīmējums 4072 006 0036, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods 0101.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0195
Mežotnes pagastā piekritību pašvaldībai
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālā nodaļa 2010.gada 8.septembrī sastādījusi aktu
par zemes vienības 0,36 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0195 iekļaušanu rezerves
zemes fondā.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0195 ir iekārtota autostāvvieta pie
daudzdzīvokļu mājas Ceplis 13, atkritumu savākšanas laukums, uz kura izvietoti atkritumu
konteineri, kā arī daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju malkas šķūnīši un apstādījumi.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību,
tai skaitā atkritumu savākšanas un izvešanas kontroli, parku, skvēru, zaļo zonu ierīkošanu un
uzturēšanu.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0195 ir nepieciešama pašvaldībai savu
funkciju realizēšanai.
Nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.4072 006 0195 nav piešķirts nosaukums.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta 2.
punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu un 4.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām
piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojam zemes reformas pabeigšanai, kā arī
valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra reģistra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienība 0,36 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0195 piekrīt
Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda zemesgrāmatā.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,36 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0195 izveidojama
kā atsevišķs nekustamais īpašums, kuram piešķirt nosaukumu „Cepļa 13 laukums”.
3. Nekustamā īpašuma „Cepļa 13 laukums” zemes vienībai 0,36 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 4072 006 0195 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu
daudzdzīvokļu māju apbūves zeme, kods 0701.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
Domes priekšsēdētājs
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Par deputāta Jāņa Feldmaņa pilnvaru izbeigšanos
2014.gada 22.septembrī Bauskas novada pašvaldībā saņemts Bauskas novada domes
deputāta Jāņa Feldmaņa iesniegums, kurā izteikts paziņojums par domes deputāta pilnvaru
nolikšanu.
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās
daļas 1.punktā paredzēts, ka deputāta pilnvaras pirms termiņa izbeidzas ar brīdi, kad dome ir
pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida
iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu, savukārt šā likuma 3.panta ceturtajā daļā paredzēts, ka
lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem
nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida
iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu.
Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas likuma 43.panta pirmā daļa
nosaka, ja ievēlētais domes deputāts miris, atteicies vai citu iemeslu dēļ zaudējis vai nolicis savu
mandātu, viņa vietā stājas nākamais kandidāts no tā paša kandidātu saraksta, no kura bija
ievēlēts iepriekšējais deputāts.
Likums „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punkts noteic, ka tikai dome var
ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, valdēs un darba grupās.
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma
3.panta pirmās daļas 1.punktu un 3.panta ceturto daļu, Republikas pilsētas domes un novada
domes vēlēšanas likuma 43.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 24.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1.

2.

3.

Sakarā ar Bauskas novada domes deputāta Jāņa Feldmaņa personisku rakstveida
iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu noteikt, ka Jāņa Feldmaņa deputāta pilnvaras
izbeidzas šā lēmuma pieņemšanas brīdī.
Atbrīvot Jāni Feldmani no Bauskas novada domes Nekustamo īpašumu atsavināšanas un
iznomāšanas komisijas un Atļauju izsniegšanas un licencēšanas komisijas locekļa amata
pienākumiem.
Nosūtīt šo lēmumu Bauskas novada vēlēšanu komisijai un aicināt to noteikt nākamo
deputāta kandidātu, kurš stāsies Jāņa Feldmaņa vietā.
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Par līdzekļu piešķiršanu ūdens atdzelžošanas iekārtas izbūvei
Gailīšu pagasta Brunavišķu ciemā
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2014.gada 31.jūlija sēdē nolemto tika atbalstīta ūdens
atdzelžošanas iekārtas izbūve Gailīšu pagasta Brunavišķu ciemā. Pēc iepirkuma veikšanas,
apkopojot iesniegtos piedāvājumus, pieņemts lēmums noslēgt līgumu ar pretendentu
SIA „WATEX”, kas piedāvāja zemāko cenu. SIA „WATEX” piedāvājums kopā sastāda
EUR 24 632,57 (divdesmit četri tūkstoši seši simti trīsdesmit divi euro un 57 centi) bez
pievienotās vērtības nodokļa, jeb EUR 29 805,41 (divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti pieci
euro un 41 cents) ar pievienotās vērtības nodokli.
Bauskas novada pašvaldības iestādei „Gailīšu pagasta pārvalde” 2014.gada budžetā
investīciju plānā ir aktivitāte „Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija pie Uzvaras NAI” par kopējo
summu EUR 14 371. Ievērojot to, ka atdzelžošanas stacijas izbūve ir aktuālāka par kanalizācijas
tīklu rekonstrukciju, Bauskas novada pašvaldības iestāde „Gailīšu pagasta pārvalde” iesniedza
priekšlikumu kanalizācijas tīklu rekonstrukciju pie Uzvaras NAI veikt 2015.gadā. 2014.gadā
kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai paredzamos finanšu līdzekļus novirzīt ūdens atdzelžošanas
iekārtas izbūvei Gailīšu pagasta Brunavišķu ciemā.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
1.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, A.Novickis, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2014.gada budžeta atlikuma gada beigās
finansējumu jeb EUR 29 805,41 (divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti pieci euro un
41 cents) Bauskas novada pašvaldības iestādei „Gailīšu pagasta pārvalde” Brunavišķu
ūdens atdzelžošanas stacijas izbūvei.
2. Atļaut iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” vadītājam Aleksandram Gurkovskim noslēgt
iepirkuma līgumu ar SIA „WATEX” par ūdens atdzelžošanas stacijas izbūvi atbilstoši
iepirkuma procedūras rezultātiem.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu iestādei „Gailīšu pagasta pārvalde” no
2014.gada budžeta atlikuma gada beigās iekļaut kārtējos budžeta grozījumos un 2014.gadā
svītrot investīciju plāna aktivitāti „Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija pie Uzvaras NAI”.
Domes priekšsēdētājs
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Par Bauskas novada domes 2014.gada 28.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.12
Bauskas novada dome 2014.gada 28.augustā izdeva saistošos noteikumus Nr.12
„Saistošie noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju un
būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas
ilgums aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli”.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.panta otrajai daļai saistošie noteikumi tika
nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
2014.gada 11.septembrī saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
atzinums. Atzinumā attiecībā uz Bauskas novada domes noteikto kārtību, kādā Bauskas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā apliek ar nekustamā īpašuma nodokli vidi
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves un būves, kuras būvniecībā
pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, iebildumi nav
izteikti. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūdz svītrot saistošo noteikumu
18.punktu, kur noteikta lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība.
Bauskas novada dome šim iebildumam nepiekrīt, jo uzskata, ka nodokļu maksātājiem ir
svarīgi zināt pašvaldības institūciju pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
Turklāt Vides aizsardzības un reģionālas attīstības mājaslapā publicētajos pašvaldību saistošajos
noteikumos ir iekļautas tiesību normas, kas reglamentē lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtību.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto
daļu,
Dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, D.Jātniece,
A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba, M.Ruža, R.Žabovs),
„pret” nav, „atturas” 2 (V.Grigorjeva, A.Novickis), nolemj:
1. Noraidīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lūgumu svītrot Bauskas novada
domes saistošo noteikumu Nr.12 „Saistošie noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai
cilvēku drošību apdraudošu būvju un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos
noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli”
18.punktu, kas paredz lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2. Nosūtīt šo lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Domes priekšsēdētājs
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