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
2015.gada 27.augustā

prot.Nr.18, 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 2015.gada 19.augusta atzinumu, Bauskas novada dome
nolemj:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts” Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas 2.vidusskola” skolotājai Anitai Zibolai (personas kods xxx) par ilggadēju
godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu (pieteikuma iesniedzēja – Bauskas 2.vidusskola).
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
2015.gada 27.augustā

prot.Nr.18, 3.p.

Par Regīnas Pironenas iesniegumu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 29.jūlijā saņemts Regīnas Pironenas iesniegums,
kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu dalībai Pasaules čempionātā 64 lauciņu dambretē.
Sacensības norisināsies no 2015.gada 2.oktobra līdz 10.oktobrim Krievijā Sanktpēterburgas
pilsētā. Atbilstoši Regīnas Pironenas 2015.gada 29.jūlija iesniegumam sacensību izmaksas ir 280
euro, t.sk. dalības maksa 200 euro, ceļa izdevumi 80 euro.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība,
kādā piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos”
4.4.apakšpunktu finansiālu atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk kā vienu reizi kalendārajā
gādā 430 euro izdevumiem, kas saistīti ar piedalīšanos pasākumā un 430 euro ceļa izdevumiem
uz pasākuma vietu un atpakaļ.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Bauskas
novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā piešķir finansējumu
Bauskas novada sportistu dalībai sporta pasākumos” 4.4.1., 4.6.apakšpunktu un Bauskas novada
sabiedriskās sporta lietu padomes ieteikumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Regīnai Pironenai finansējumu 150 euro apmērā ar sacensībām saistīto
izdevumu samaksai dalībai Pasaules čempionātā 64 lauciņu dambretē.
2. Piešķirto finansējumu 150 euro apmērā no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” budžeta finanšu līdzekļiem Regīnas Pironenas dalībai Pasaules
čempionātā 64 lauciņu dambretē, kas norisināsies no 2015.gada 2.oktobra līdz 10.oktobrim
Krievijā Sanktpēterburgas pilsētā, pārskaitīt uz Regīnas Pironenas bankas norēķinu kontu.
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
2015.gada 27.augustā

prot.Nr.18, 4.p.

Par Mārtiņa Junkurēna iesniegumu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 29.jūlijā saņemts Mārtiņa Junkurēna iesniegums,
kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu dalībai Pasaules čempionātā 64 lauciņu dambretē.
Sacensības norisināsies no 2015.gada 2.oktobra līdz 10.oktobrim Krievijā Sanktpēterburgas
pilsētā. Atbilstoši Mārtiņa Junkurēna 2015.gada 29.jūlija iesniegumam sacensību izmaksas ir 670
euro, t.sk. dalības maksa 200 euro, ceļa izdevumi 80 euro, uzturēšanās izdevumi 390 euro.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība,
kādā piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos”
4.4.apakšpunktu finansiālu atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk kā vienu reizi kalendārajā
gādā 430 euro izdevumiem, kas saistīti ar piedalīšanos pasākumā un 430 euro ceļa izdevumiem
uz pasākuma vietu un atpakaļ.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Bauskas
novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā piešķir finansējumu
Bauskas novada sportistu dalībai sporta pasākumos”4.4.1., 4.6.apakšpunktu un Bauskas novada
sabiedriskās sporta lietu padomes ieteikumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Mārtiņam Junkurēnam finansējumu 300 euro apmērā ar sacensībām saistīto
izdevumu samaksai dalībai Pasaules čempionātā 64 lauciņu dambretē.
2. Piešķirto finansējumu 300 euro apmērā no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” budžeta finanšu līdzekļiem Mārtiņa Junkurēna dalībai Pasaules
čempionātā 64 lauciņu dambretē, kas norisināsies no 2015.gada 2.oktobra līdz 10.oktobrim
Krievijā Sanktpēterburgas pilsētā, pārskaitīt uz Mārtiņa Junkurēna bankas norēķinu kontu.
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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Bauskā
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Par Jāņa Fārnesta iesniegumu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 29.jūlijā saņemts Jāņa Fārnesta iesniegums, kurā
izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu dalībai pasaules čempionātā 64 lauciņu dambretē.
Sacensības norisināsies no 2015.gada 2.oktobra līdz 10.oktobrim Krievijā Sanktpēterburgas
pilsētā. Atbilstoši Jāņa Fārnesta 2015.gada 29.jūlija iesniegumam sacensību izmaksas ir 670
euro, t.sk. dalības maksa 200 euro, ceļa izdevumi 80 euro, uzturēšanās izdevumi 390 euro.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība,
kādā piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos”
4.4.apakšpunktu finansiālu atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk kā vienu reizi kalendārajā
gādā 430 euro izdevumiem, kas saistīti ar piedalīšanos pasākumā un 430 euro ceļa izdevumiem
uz pasākuma vietu un atpakaļ.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Bauskas
novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā piešķir finansējumu
Bauskas novada sportistu dalībai sporta pasākumos” 4.4.1., 4.6.apakšpunktu un Bauskas novada
sabiedriskās sporta lietu padomes ieteikumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Jānim Fārnestam finansējumu 200 euro apmērā ar sacensībām saistīto
izdevumu samaksai dalībai pasaules čempionātā 64 lauciņu dambretē.
2. Piešķirto finansējumu 200 euro apmērā no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” budžeta finanšu līdzekļiem Jāņa Fārnesta dalībai Pasaules čempionātā
64 lauciņu dambretē, kas norisināsies no 2015.gada 2.oktobra līdz 10.oktobrim Krievijā
Sanktpēterburgas pilsētā, pārskaitīt uz Jāņa Fārnesta bankas norēķinu kontu.
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
2015.gada 27.augustā

prot.Nr.18, 6.p.

Par Guntara Purviņa iesniegumu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 29.jūlijā saņemts Guntara Purviņa iesniegums,
kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu dalībai pasaules čempionātā 64 lauciņu dambretē.
Sacensības norisināsies no 2015.gada 2.oktobra līdz 10.oktobrim Krievijā Sanktpēterburgas
pilsētā. Atbilstoši Guntara Purviņa 2015.gada 29.jūlija iesniegumam sacensību izmaksas ir 280
euro, t.sk. dalības maksa 200 euro, ceļa izdevumi 80 euro.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība,
kādā piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos”
4.4.apakspunktu finansiālu atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk kā vienu reizi kalendārajā
gādā 430 euro izdevumiem, kas saistīti ar piedalīšanos pasākumā un 430 euro ceļa izdevumiem
uz pasākuma vietu un atpakaļ.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Bauskas
novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā piešķir finansējumu
Bauskas novada sportistu dalībai sporta pasākumos” 4.4.1., 4.6.apakšpunktu un Bauskas novada
sabiedriskās sporta lietu padomes ieteikumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Guntaram Purviņam finansējumu 150 euro apmērā ar sacensībām saistīto
izdevumu samaksai dalībai pasaules čempionātā 64 lauciņu dambretē.
2. Piešķirto finansējumu 150 euro apmērā no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” budžeta finanšu līdzekļiem Guntara Purviņa dalībai pasaules
čempionātā 64 lauciņu dambretē, kas norisināsies no 2015.gada 2.oktobra līdz 10.oktobrim
Krievijā Sanktpēterburgas pilsētā, pārskaitīt uz Guntara Purviņa bankas norēķinu kontu.
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
2015.gada 27.augustā

prot.Nr.18, 7.p.

Par Igora Slaktera iesniegumu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 4.augustā saņemts Bauskas novada atklātā Baltijas
reģiona valstu čempionāta veterāniem brīvajā cīņā organizatora Igora Slaktera iesniegums, kurā
izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu 1000 euro apmērā Bauskas novada atklātā Baltijas
reģiona valstu čempionāta veterāniem brīvajā cīņā rīkošanai 2015.gada 12.septembrī sporta
namā ,,Mēmele”, Uzvaras ielā 10A, Bauskā. Iesniegumā norādīts, ka kopējās sacensību izmaksas
ir 1000 euro, t.sk. 486 euro medaļu iegāde, 100 euro kausu un diploma iegāde, 200 euro paklāju
noma un transporta izdevumi, 160 euro tiesnešu darba samaksa, 30 euro ārsta darba samaksa, 24
euro suvenīru iegāde.
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 17.augustā saņemts Latvijas Cīņas federācijas
iesniegums, kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu iepriekšminētā čempionāta rīkošanai.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6.punktu un Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 5.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Piešķirt finansējumu 680 euro apmērā no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs
„Mēmele”” budžeta finanšu līdzekļiem Bauskas novada atklātā Baltijas reģiona valstu
čempionāta veterāniem brīvajā cīņā rīkošanai.
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
2015.gada 27.augustā

prot.Nr.18, 8.p.

Par Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes
„Bauskas Mūzikas skola” attīstības plāna 2015./2016.– 2020./2021.mācību
gadam saskaņošanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
saskaņot Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas
Mūzikas skola” attīstības plānu 2015./2016. – 2020./2021.mācību gadam saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas
Mūzikas skola” attīstības plāns 2015./2016. – 2020./2021.mācību gadam uz 56 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

SASKAŅOTS
Bauskas novada domes sēdē
2015.gada 27.augustā
(prot.Nr.18, 8.p.)

Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes
izglītības iestādes
„BAUSKAS MŪZIKAS SKOLA”
Reģ.Nr.4576902329, Upmalas iela 5, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālrunis/fakss 63923944, e-pasts: muzika.skola@bauska.lv,
www.muzika.bauska.lv
.

ATTĪSTĪBAS PLĀNS
2015./2016.- 2020./2021.mācību gadam

Direktore Anita Velmunska

Bauskā
2015.gada augustā
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I.

VISPĀRĪGS SKOLAS RAKSTUROJUMS

Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde „Bauskas Mūzikas
skola” (turpmāk – Skola) ir Bauskas novada domes dibināta izglītības iestāde, kura realizē
profesionālās ievirzes izglītības programmas, jauniešu un pieaugušo maksas izglītības
programmas mūzikā. Skola ir dibināta 1957.gada 20.augustā. Iestādes darbības pamatvirziens
ir izglītojošā darbība, savukārt darbības mērķis ir īstenot izglītības procesu, kas nodrošina
profesionālās

ievirzes

mūzikas

izglītības

programmās

noteikto

mērķu

sasniegšanu

pamatizglītības pakāpē. Māksliniecisko prasmju, zināšanu un izpratnes, kultūras mantojuma,
individualitātes izpausmes identitātes, kultūras jomu daudzveidības un radošuma attīstīšana ir
iestādes pamatuzdevumi.
Skolas adrese ir: Upmalas iela 5, Bauska, Bauskas novads, LV-3901. Skolas mājas lapas
adrese: www.muzika.bauska.lv, e-pasts: muzika.skola@bauska.lv.
Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un
citi normatīvie akti, kā arī Skolas nolikums. Skolas kopējā telpu platība –1200 m², zemes
platība 4825 m².
Iestādes moto: Tu tikai ieskanies, lai vari tālāk iet…
Skolas simbols ir nošu atslēga, tā ir atslēga uz personības izaugsmi un attīstību. Nošu
atslēga atver arī draudzības un sadarbības durvis, lai audzēkņu vecāki, skolas ciemiņi, mūzikas
draugi un sadarbības partneri var kopīgi skanēt, ieklausīties, izprast mūzikas valodas
daudzveidību un krāsainību. Skola lepojas ar noturīgām tradīcijām un stabilu radošā darba
sistēmu, kā arī ar izglītojamo (turpmāk audzēkņi) sasniegumiem, kuri devuši Bauskas novadam
publicitāti un pozitīvas emocijas klausītājiem.
1.Skola lepojas ar:
1.1.absolventiem, kuri savu dzīvi saista ar mūziku, gan kā profesionāli mūziķi un pedagogi, gan
kā amatieru kolektīvu dalībnieki, gan kā mūzikas mīļotāji un pazinēji;
1.2. noturīgo un profesionālo pedagogu kolektīvu, kurā lielākā daļa pedagogu ir Skolas
absolventi;
1.3. „Jaunā pedagoga pasi”;
1.4. kolektīvās muzicēšanas formām – kori, pūtēju orķestri, 1.-2. kora klases ansambli,
saksofonu, vijolnieku, akordeonistu un pianistu ansambļiem;
1.5. audzēkņu un pedagogu

tematiskajiem lielkoncertiemun, valsts svētkiem veltītiem

koncertiem;
1.6. izglītojošiem koncertiem – muzikālām pasakām pirmsskolas vecuma bērniem;
1.7. koncertiem vispārizglītojošajās skolās, muzikālo pasākumu „Muzicē zēni”;
1.8. nodaļu audzēkņu koncertiem vecākiem un absolventu koncertiem izlaidumā;
3

1.9. muzikāli izglītojošo spēli–konkursu „Riču – Raču” ;
1.10.

muzikāli izglītojošiem profesionālu mūziķu koncertiem audzēkņiem un vecākiem;

1.11.

daudzveidīgiem audzēkņu motivēšanas pasākumiem:

1.11.1.labāko audzēkņu fotogrāfiju izvietošanu „Goda notī”,
1.11.2. labāko audzēkņu un vecāku godināšanas pasākumu „Kilograms mūzikas”,
1.11.3. ikgadēju mācību gada noslēguma ekskursiju uz Līvu akvaparku,
1.11.4. dalību Bauskas novada mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju pasākumā,
1.11.5. stipendiju izmaksu izlaiduma klašu teicamniekiem.
Radošā darba organizēšana iestādē ieņem nozīmīgu vietu profesionālās ievirzes izglītības
iestādē. Lai nodrošinātu jauno mūziķu dalību pasākumos un koncertos, veicinātu profesionālās
pieredzes izaugsmi un izvērstu aktīvu koncertdarbību gan novada, gan starpnovadu kultūras
pasākumos, Skola ir ievērojami palielinājusi audzēkņu un pedagogu aktivitāti dalībai dažādos
koncertos, radošos pasākumos, konkursos un festivālos. Skola par saviem koncertiem un
radošajiem pasākumiem regulāri informē laikrakstus „Bauskas Dzīve” un „Bauskas Novada
Vēstis”, kā arī Latvijas mūzikas skolu izdevumu „Partita”.
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1. SKOLAS DARBĪBAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
.
Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu,
kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās noteikto mērķu
sasniegšanu.
1.1. Skolas uzdevumi:
1.1.1. nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes;
1.1.2. sagatavot audzēkņus profesionālās vidējās izglītības programmas apguvei;
1.1.3. nodrošināt audzēkņu dalību reģionālajos, valsts un starptautiskajos konkursos un
festivālos;
1.1.4. sadarboties ar audzēkņu vecākiem (aizbildņiem), nodrošinot kvalitatīvu informācijas
apmaiņu starp skolu un vecākiem;
1.1.5. racionāki izmantot skolai iedalītos finanšu līdzekļus;
1.1.6. sadarboties ar citām mācību un kultūras iestādēm novadā, reģionā, Latvijā, kā arī ārpus
valsts robežām;
1.1.7. audzināt izglītotus mūzikas klausītājus, mākslas pazinējus un profesionālus mūziķus.

5

2. IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS UN AUDZĒKŅU SKAITS
Skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā. Audzēkņu skaits 2015.gada

Profesionālās ievirzes izglītības
programmas
nosaukums

Audzēkņu
skaits
kopā

1.klase

2.
klase

3.
klase

4.
klase

5.
klase

6.
klase

7.
klase

8.
klase

Taustiņinstrumentu spēle

14

8

13

3

11

7

3

7

66

Klavierspēle

8

6

10

2

7

6

3

7

49

Akordeona spēle

6

2

3

1

4

1

Stīgu instrumentu spēle

12

16

4

3

1

36

Vijoļspēle

5

8

4

3

1

21

Ģitāras spēle

7

8

6

8

4

8

3

5

33

Flautas spēle

4

4

1

6

1

1

17

Klarnetes spēle

1

2

Saksofona spēle

1

2

3

1

2

4

13

1

3

1

1

3

1

10

1

3

1

1

2

Koka pūšaminstrumentu spēle

Metāla pūšaminstrumentu spēle

Trompetes spēle

17

15

1

Trombona spēle

1.septembrī ir 192.

6

3

8

Tubas spēle
Eifonija spēle

1

1

Sitaminstrumentu spēle

1

2

5

1

Vokālā mūzika - Kora klase

8

9

6

3

7

1

VISĀS PROGRAMMĀS

42

45

33

19

24

14

2
9

Visvairāk audzēkņu izvēlas apgūt klavierspēli, liela interese

3

4

38

12

192

ir arī par ģitārspēles

programmas apguvi. Katru gadu arvien grūtāk ir nokomplektēt metāla pūšaminstrumentu
nodaļu. Nepietiekamais audzēkņu skaits minētajā nodaļā atstāj negatīvu iespaidu arī uz orķestra
sastāvu un kolektīvās muzicēšanas kvalitāti.

Skolu apmeklē audzēkņi no Bauskas pilsētas un astoņiem Bauskas novada pagastiem, kā arī
no citiem novadiem un pilsētām.
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Audzēkņu sadalījums pēc deklarētājām dzīvesvietām
3

Rīga

1
1

Kuldīga
Balvi

3

Viesturi

1

Svitene

5

Rundāle

10
10

Vecsaule
Mežotne

30

Īslīce

9

Gailīši

1

Dāviņi

17

Code

13

Ceraukste

5

Brunava

83

Bauska
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Vislielāko audzēkņu skaitu Skolā veido Bauskas pilsētas vispārizglītojošo skolu audzēkņi,
samērā liels Skolas audzēkņu skaits pamatizglītību apgūst Īslīces vidusskolā.

Audzēkņu skaita dinamika

200

151

164

181

192

150
100
50
Audzēkņu skaits

0

Pēdējos mācību gados Skolas audzēkņu skaits ir palielinājies, jo tiek piedāvāta jaunu
programmu apguve, veikts liels darbs Skolas tēla popularizēšanā un prestiža celšanā.Izglītības
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iestādē veiksmīgi tiek realizētas jauniešu un pieaugušo maksas izglītības programmas, kuras
tiek saskaņotas Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļā. 2014./2015.m.g. pieaugušo
un jauniešu izglītības programmā klavieru spēli, akordeona spēli un dziedāšanu apguva 5
izglītojamie. Skola organizē apmācības arī sagatavošanas klasē, 4 sagatavošanas klases
audzēkņi ir uzņemti 1.klasē 2015./2016.m.g.

Absolventu skaita dinamika

18
18
16
14

11

11

12
10
8
6
4
2
0

2012./2013.

2013./2014.

2014./2015.

Skolas absolventi turpina iegūt izglītību mūzikas vidusskolās– šobrīd Jelgavas Mūzikas
vidusskolā mācības turpina 1 absolvente, Liepājas Mūzikas vidusskolā- 1 absolvente, Rīgas
Doma kora skolā-1 absolvente, Latvijas Mūzikas akadēmijā- 3 absolventi. Vairāki audzēkņi–
absolventi pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas turpina mācības Kultūras koledžā,
Kultūras akadēmijā un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā.
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Absolventu skaita sadalījums pa
programmām 2014./2015.m.g.
2

4

Taustiņinstrumentu spēle
Pūšaminstrumentu spēle

5

Vokālā mūzika

Lai nodrošinātu nepārtrauktību profesionālās ievirzes izglītības programmu

apguvē

atbilstoši licencētajai programmai, saskaņā ar vecāku iesniegumu, Skola nodrošina arī papildu
konsultācijas un specialitātes stundas tiem Skolas absolventiem, kuri mācās vispārziglītojošās
skolas 9.klasē. Viena Skolas audzēkne, izmantojot šādu iespēju, 2015./2016.m.g. turpinās
mācības Rīgas Doma kora skolā.

Pedagogu kvalifikācija 2015./2016.m.g.
1

3

19
Augstākā pedagoģiskā
Iegūst augstāko pedagoģisko izglītību
Vidējā profesionālā

2015./2016.m.g. Skolā strādā 23 profesionāli un radoši skolotāji, kuri iemāca spēlēt kādu
no mūzikas instrumentiem, palīdz apgūt mūzikas teorijas pamatus,
muzicēšanas prasmes, kā arī pilnveido radošās iemaņas.
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attīstīta

kolektīvās

Pedagogu darba stāžs
0‐5 gadi
16%
10‐19 gadi
10%

0‐5 gadi
10‐19 gadi

20 un vairāk gadi
74%

20 un vairāk gadi

Lielākā daļa no pedagoģiskā sastāva ir pieredzes bagāti pedagogi. Skolas administrācija
ir spējusi papildināt pedagoģisko personālu ar jauniem pedagogiem, kuri ir aktīvi, enerģiski,
idejām bagāti un koncertējoši atskaņotājmākslinieki. Visi pedagogi ir savas jomas profesionāļi,
ar normatīvajiem aktiem atbilstošu izglītību, radoši un aktīvi gan kā skolotāji, gan kā mūziķi.
Pieci Skolas pedagogi ir piedalījušies Eiropas Sociālā fonda darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātē „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projektā un ieguvuši 3.pakāpi.
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3. SKOLAS DARBA ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

6 Metodiskās komisijas

23 Pedagogi
Direktora vietnieks
izglītības jomā

Bibliotekārs

Direktors

Pedagoģiskā padome
192 Audzēkņi
Skolas padome

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

2 Apkopēji
Dežurants
Sētnieks/ remontsrādnieks

Lietvedis/kasieris

4. SKOLAS FINANSĒJUMA NODROŠINĀJUMS
Skolas darbību nodrošina finansējums, kuru veido valsts budžeta dotācija, pašvaldības
dotācija un vecāku līdzfinansējums un ziedojumi. Iestādes budžeta ieņēmumu daļu veido
audzēkņu vecāku līdzfinansējums, instrumentu īres maksa un finansējums par pieaugušo un
jauniešu izglītības programmu apguvi. Iestādes budžeta ieņēmumus pārskata gadā sastāda
valsts budžeta dotācija pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas

Bauskas novada pašvaldības piešķirtie līdzekļi iestādes uzturēšanai, pasākumu

izmaksu segšanai un pārējo darbinieku darba samaksai, kā arī vecāku līdzfinansējums un
finansējums no maksas programmām. Izdevumu lielāko daļu veido sastāda darbinieku atlīdzība
un ēkas uzturēšana izdevumi.
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Skolas finansiālais nodrošinājums
Ieņēmumu avots

2014.gads
EUR
255207
115 087
694
123710
16917
384
285

Skolas pamatbudžets
No tiem valsts dotācija
Valsts finansējums uz vienu audzēkni
Pašvaldības budžets
Līdzfinansējums
Nomas maksa par instrumentiem
Ieņēmumi no ziedojumiem

2015.gads
EUR
284035
119729
717
131586
19614
459
0

2015.gada finanšu rādītāji
300000

284035

250000
200000

131586

119729

150000
100000

19614

50000
0

Skolas
pamatbudžets

No tiem valsts
dotācija

Pašvaldības
budžets

Vecāku
līdzfinansējums

Veidojot 2015.gada budžetu, iestāde ir plānojusi finanšu līdzekļus Zemgales reģiona
mūzikas skolu metodiskā pasākuma organizēšanai, mūzikas instrumentu iegādei, IT
aprīkojuma iegādei un tehniskā projekta izstrādei, labāko audzēkņu godināšanas pasākumam
mācību gada noslēgumā u.c. pasākumiem.
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5. AKREDITĀCIJAS KOMISIJAS IETEIKUMU IZPILDE
Skolas akreditācija norisinājās 2014.gada oktobrī. Tika izsniegts ekspertu atzinums
Skolu akreditēt uz 6 gadiem (līdz 2020.gada 20.jūlijam). Ekspertu atzinumā bija arī
priekšlikumi izglītības iestādes darbības pilnveidei, kurus Skola pakāpeniski īsteno.
Akreditācijas ekspertu komisijas
rekomendācijas

Akreditācijas ekspertu komisijas
rekomendāciju izpilde/plānotie pasākumi
rekomendāciju izpildē
Mācību
metožu
dažādošana
atbilstoši Atbilstoši tālākizglītības plānam tiek realizēta
jaunākajām tendencēm
pedagogu kompetenču pilnveide
jaunāko
metožu pielietošanas jomā
Skaņas izolācijas nodrošināšana mācību
Skaņu izolācija 2015.gadā tiek uzlabota
kabinetiem.
klavierspēles un flautas kabinetos
Pilnveidot ģitāras spēles nošu bibliotēku, kā arī 2016.gada budžetā tiks plānoti līdzekļi mācību
papildināt mācību materiālus
materiālu klāsta paplašināšanā
( t.sk.DVD un fonogrammas) sitaminstrumentu
apguvē.
Mācīšanas kvalitātes uzlabošanai ģitāras spēles Rekomendācija ir izpildīta
pedagogam nepieciešams regulējams kājas
paliknis
Rast iespēju audzēkņiem izmantot ¾ un ½ 2016. un 2017.gada budžetā tiks plānoti
ģitāras
līdzekļi ģitāru iegādei

II. IEPRIEKŠĒJĀ PLĀNOŠANAS PERIODĀ IZVIRZĪTO ATTĪSTĪBAS
PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANA
Skolas
darbības
pamatjoma
Mācību saturs

Darbības prioritāte
Jauniešu un pieaugušo
maksas izglītības
programmu ieviešana un
realizēšana

Sasniegtais
•
•
•

Sitaminstrumentu spēles
izglītības programmas
ieviešana un realizēšana

•
•
•
•
•

Izstrādātas un saskaņotas jauniešu un pieaugušo
izglītības programmas;
Uzņemti audzēkņi jauniešu un pieaugušo izglītības
programmās;
Uzsākta jauniešu un pieaugušo izglītības
programmu realizēšana.
Izstrādāta un licencēta izglītības programma
„Sitaminstrumentu spēle”;
Izstrādāta mācību priekšmeta „Sitaminstrumentu
spēle” programma;
Nokomplektēta Sitaminstrumentu spēles klase;
Uzsākta izglītības programmas „Sitaminstrumentu
spēle” realizēšana;
Izglītības programmas „Sitaminstrumentu spēle”
audzēkņi piedalās kolektīvās muzicēšanas sastāvos
un uzstājās koncertos.
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Ģitāras spēles izglītības
programmas ieviešana un
realizēšana

•
•
•
•
•

Mācīšana un
mācīšanās

Audzēkņu personīgās
atbildības par mācību
sasniegumiem celšana

•
•
•
•

Audzēkņu
sasniegumi

Audzēkņu mācību
sasniegumu uzskaites un
analīzes pilnveidošana

•
•
•
•

Audzēkņu motivēšana
mācībām un augstākiem
sasniegumiem

•
•
•
•
•

Atbalsts
audzēkņiem

Nodrošināt atbalstu katra
audzēkņa optimālai
izaugsmei

•
•
•
•
•

Skolas vide

Skolas tēla atpazīstamības
veicināšana

•
•

Izstrādāta un licencēta izglītības programma
„Ģitāras spēle”;
Izstrādāta mācību priekšmeta „Ģitāras spēle”
programma;
Nokomplektēta Ģitāras spēles klase;
Uzsākta izglītības programmas „Ģitāras spēle”
realizēšana;
Izglītības programmas „Ģitāras spēle” audzēkņi
uzstājās koncertos.
Audzēkņi veic sava darba pašvērtējumu;
Audzēkņu individuālie plāni tiek veidoti, balstoties
uz audzēkņu spējām, sasniegumiem un jaunākajām
tendencēm nozarē;
Repertuāra izvēlē tiek iesaistīti audzēkņi;
Mācību stundās plānotie un patstāvīgā darba
uzdevumi atbilst audzēkņu individuālajām spējām.
Notiek regulāra izglītojamo zināšanu un prasmju
kvalitātes pārbaude;
Tiek veikts audzēkņu sekmju apkopojums mācību
priekšmetos un izglītības programmās katra
semestra un mācību gada beigās;
Tiek veikta sekmju kopsavilkumu un sasniegumu
dinamikas analīze;
Audzēkņu sasniegumu dinamiku analizē, rezultāti
tiek izmantoti mācīšanas un mācīšanās procesā;
Audzēkņi piedalās koncertos, festivālos un
konkursos;
Uzlabojušies audzēkņu mācību sasniegumi un
rezultāti konkursos;
Audzēkņu sasniegumi tiek apkopti un popularizēti
(informācijas stendā iestādē, mājas lapā, medijos,
koncertos un pasākumos);
Audzēkņu sasniegumi tiek novērtēti ar Pateicības
rakstiem un ekskursiju;
Tiek sniegts novada domes atbalsts labākajiem
audzēkņiem- stipendijas un naudas balvas par
panākumiem konkursos.
Nodrošināta
individuāla
pieeja
ikvienam
audzēknim;
Labvēlīga psiholoģiskā un radošā vide;
Pedagogi savlaicīgi un regulāri informē vecākus par
audzēkņu sasniegumiem, aktualitātēm mācību
procesā un skolā;
Audzēkņu dienasgrāmatas ir regulāri un kvalitatīvi
aizpildītas;
Tiek organizēti daudzveidīgi labāko audzēkņu
atbalsta pasākumi.
Izveidota un aktualizēta Skolas mājas lapa;
Skolas tradīcijas tiek saglabātas un pilnveidotas;
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•
Telpu remonts un skolas
labiekārtošana

•
•
•
•

Materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošana

Resursi

•
•
•

Skolas darba
organizācija,
vadība un
kvalitātes
nodrošināšana
Sadarbība ar
institūcijām

Personāla iesaistīšana
skolas darba izvērtēšanā,
analīzē un tālākās
attīstības plānošanā
Sadarbības veicināšana un
pilnveidošana ar izglītības
un kultūras iestādēm

•
•
•
•
•
•
•

Skolas
sasniegumi
tiek
dokumentēti
un
popularizēti;
Skolas tēls ir atpazīstams sabiedrībā.
Izveidots prioritāro pasākumu plānojums Skolas
attīstībā;
Izstrādātas remontdarbu un labiekārtošanas darbu
tāmes;
Apkopotas audzēkņu, vecāku un darbinieku
atsauksmes par Skolas vidi un ierosinājumi par
nepieciešamajiem
telpu
remontiem
un
labiekārtošanas darbiem.
Mācību process daļēji ir nodrošināts ar jaunāko
metodisko literatūru, notīm un materiāltehnisko
nodrošinājumu;
Mācību process daļēji ir nodrošināts ar
kvalitatīviem mūzikas instrumentiem;
Mācību procesā ir uzsākta mūsdienīgo tehnoloģiju
izmantošana.
Personāls ir iesaistīts Skolas darba izvērtēšanā un
attīstības plānošanā;
Pedagogi regulāri veic sava darba pašvērtējumu;
Aktīva Skolas padomes, Metodisko komisiju,
Pedagoģiskās padomes darbība.
Skolas kolektīvs aktīvi koncertē un piedalās
pasākumos;
Audzēkņi piedalās festivālos un konkursos;
Tiek organizēti koncerti Bauskas, Rundāles un
Vecumnieku novadu vispārizglītojošajās un
pirmsskolas izglītības iestādēs;
Aktīva sadarbība un regulāra pieredzes apmaiņa ar
profesionālās ievirzes izglītības iestādēm.

Pamatjomu analīzes rezultātu iegūšanas metodes.
Skolas darba vērtēšanas procesā tika pētītas Skolas darbības pamatjomas un veikta šādu
materiālu analīze:
Skolas nolikums, licencētās mācību programmas, mācību priekšmetu programmas,
mācību plāns, Skolas attīstības plāns 2012.– 2014. gadam, pasākumu plāns, Skolas
padomes darba plāns, metodiskā darba plāns, metodisko komisiju darba plāni, žurnāli,
sekmju kopsavilkuma žurnāli, drošības tehnikas instruktāžas žurnāli, stundu saraksti,
skolotāju tarifikācijas un pārtarifikācijas saraksti, eksāmenu, ieskaišu plānojums,
pedagoģiskās padomes sēžu protokoli, stundu vērošanas materiāli, metodisko komisiju
sanāksmju protokoli, akreditācijas komisijas ziņojums, Skolas padomes sanāksmju
protokoli u.c. materiāli dažādu institūciju atzinumi un priekšraksti.
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II.

SKOLAS DARBA PAŠVĒRTĒJUMS
6. MĀCĪBU SATURS

Skola īsteno 11 profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas, kuras ir izstrādātas
atbilstoši Izglītības likuma un Profesionālās izglītības likuma prasībām. Izglītības programmām
ir noteikti vispārīgie un specifiskie mērķi, programmu apguves kvalitātes novērtēšanas formas,
tālākizglītības iespējas, mācību plāns, programmu īstenošanai nepieciešamie materiālie līdzekļi
un programmu īstenošanai nepieciešamās pedagogu kvalifikācijas apraksts. Atbilstoši
licencētajām profesionālās ievirzes izglītības programmām ir izstrādātas mācību priekšmetu
programmas, kurās iekļauts teorētisko un praktisko nodarbību plānojums, noteiktas mācību
gada noslēguma pārbaudījumu un noslēguma eksāmenu prasības. Pedagogu izstrādātās mācību
priekšmetu programmas ir apstiprinātas. Programmas regulāri tiek aktualizētas metodisko
komisiju sēdēs pirms katra mācību gada sākuma, nepieciešamības gadījumā veicot izmaiņas vai
papildinājumus.
Skolā darbojas 6 metodiskās komisijas. Metodiskais darbs tiek plānots un organizēts
saskaņā ar atbilstošo normatīvo dokumentu. Metodiskā komisija izstrādā darba plānu kārtējam
mācību gadam, vadoties pēc Skolas kopējiem mērķiem un galvenajiem uzdevumiem. Mācību
gada laikā notiek regulāras metodisko komisiju sēdes, kurās tiek risināti aktuāli darba jautājumi,
veikta mācību darba analīze. Notiek savstarpēja informācijas apmaiņa par profesionālās
kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos gūto pieredzi un zināšanām.

7. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
Mācību priekšmetu stundas notiek pēc apstiprinātā mācību plāna konkrētajam mācību
gadam, pamatojoties

uz audzēkņu skaitu un valsts un pašvaldības piešķirto finansējumu

programmu realizēšanai.
Pedagogi regulāri paaugstina kvalifikāciju tālākizglītības kursos, semināros, meistarklasēs
un praksē pielieto iegūtās zināšanas un prasmes. Skola iespēju robežās nodrošina audzēkņus ar
atbilstošām mācību grāmatām mūzikas teorijas priekšmetos, kopētiem mācību materiāliem,
daudzveidīgiem nošu materiāliem instrumentu spēles apguvē. Skolas audzēkņiem ir iespēja īrēt
Skolai piederošos instrumentus. Vairākas reizes gadā audzēkņi uzstājas Skolas mācību
koncertos un pedagogu organizētajos klases koncertos. Skolā apgūtās muzicēšanas prasmes
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audzēkņi apliecina, uzstājoties koncertos savās vispārizglītojošajās skolās. 2014./2015.m.g.
Skolas audzēkņi un pedagogi 43 reizes ir piedalījušies koncertos un radošajos pasākumos.
Pateicoties Bauskas novada pašvaldības atbalstam, Skola nodrošina iespēju visiem
audzēkņiem apmeklēt profesionālus un augstvērtīgus koncertus. Apmeklējot profesionālu
mākslinieku koncertus, audzēkņi iepazīstas ar mūzikas valodas, žanru un izteiksmes veidu
dažādību un daudzveidību, ar dažādu mūzikas instrumentu skanējumu. Pateicoties koncertu
apmeklējumam audzēkņi iepazīst uzstāšanās kultūru uz skatuves. Koncertus Skolas audzēkņiem
ir sniedzis Liepājas simfoniskais orķestris, pianists A.Cingujevs un čellists V.Pūce, akordeonists
V.Kavaļausks, kamermūzikas trio „Kameransamblis LV” u.c. Audzēkņiem ir iespēja izzināt arī
dažādu komponistu daiļradi, Skolā regulāri tiek organizēta muzikāli tematiska tikšanāskoncerts ar komponistu Vilni Salaku. 2015.gada pavasarī Skolas audzēkņiem un vecākiem bija
iespēja dzirdēt Latvijas mūzikas skolu pedagogu koncertu-festivālu. Festivāla organizēšanā
aktīvi iesaistījās arī Skolas padomes pārstāvji.
Skolā ir sistematizēta informācija par katra pedagoga tālākizglītību. 2014.gada sākumā
visiem pedagogiem tika dota iespēja papildināt savas zināšanas un uzlabot prasmes darbam ar
jaunajām tehnoloģijām. Skolā ir pieejama interaktīvā tāfele, pedagogi tika apmācīti darbam ar
to.

Interaktīvā tāfele ir vērtīgs papildinājums, lai varētu padarīt efektīvāku mācīšanas un

mācīšanās procesa mijiedarbību. Skolā ir pieejama arī nošu rakstīšanas programma „Sibeliuss”.
Mācību procesā pedagogi izmanto atbilstošus mācību līdzekļus, aprīkojumu, iekārtas un
materiālus- mūzikas instrumentus, nošu pultis, CD atskaņotājus, datorus u.c. Produktīvs, radošs
un intensīvs darbs mācību stundās tiek papildināts ar pārdomātiem, metodiski pareizi izvēlētiem
mājas uzdevumiem.
Skolā ir izveidota vērtēšanas sistēma, kuras mērķis attīstīt audzēkņu pozitīvu dinamiku,
pamatojoties uz pedagogu un audzēkņu sadarbību.
Semestru noslēgumā audzēkņi saņem liecību. Skolā ir izglītojamo uzņemšanas eksāmenu
protokoli, eksāmenu vērtējumu kopsavilkumi, noslēguma eksāmenu protokoli, izglītojamo
zināšanu vērtēšanas protokoli (mācību koncerti, ieskaites, eksāmeni).
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8. AUDZĒKŅU SASNIEGUMI
Izglītojošais process Skolā vērsts uz to, lai katrs audzēknis apgūtu mācību priekšmetu
standartu prasības un iegūtu apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi, kā arī spētu
brīvi un radoši muzicēt, mīlēt un saprast mūziku, izprast kultūrizglītības norises valstī.
Audzēkņu ikdienas sasniegumi tiek atspoguļoti ikdienas darba, ieskaišu, mācību
koncertu, pārcelšanas un noslēguma eksāmenu vērtējumos.

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Vidējā atzīme noslēguma eksāmenos specialitātē
2014./2015.m.g.
8.2
7
7
5

2014./2015.m.g. absolventu sniegums specialitātē novērtēts labi, noslēguma eksāmenu
vidējais vērtējums ir 7,3 balles. Ļoti labus rezultātus sasniedza saksofona spēles audzēknes,
kuras parādīja lielisku sniegumu ne tikai noslēguma eksāmenos, bet arī ar
panākumiem piedalījās reģiona un valsts mēroga konkursos.
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atzīstamiem

Audzēkņu sekmes, noslēdzot 2014./2015. mācību gadu

47
42

35
17
11

8

17
11

Teicamnieki

6

12

1

9

2

8

Audzēkņu skaits

51 audzēknis, noslēdzot 2014./2015.mācību gadu, uzrādīja teicamas sekmes- tika iegūtas
8 balles un augstāks vērtējums apgūtajos mācību priekšmetos.
Uzstājoties koncertos, audzēkņiem ir iespēja ar māksliniecisko sniegumu iepazīstināt
klausītājus. Tā ir lieliska iespēja jaunajiem mūziķiem uzkrāt skatuves pieredzi, apgūt
daudzveidīgu repertuāru un pilnveidot muzicēšanas prasmes.
Audzēkņu sasniegumi konkursos
2012./2013.m.g.
• Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā Vijoļspēles specialitātes audzēkņiem – I
vieta;
• Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā 2. - 4. klavieru klašu audzēkņiem – divas
II vietas;
• Zemgales reģiona mūzikas skolu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle –
Akordeona spēle solistu konkursā – III vieta;
• Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle
audzēkņu Valsts konkursa JAUNAIS PIANISTS reģionālajā konkursā – atzinība.
2013./2014.m.g.
• Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle
audzēkņu valsts konkursa finālā- atzinība;
• Zemgales reģiona mūzikas skolu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle –
Vijoļspēle audzēkņu valsts konkursa II kārtā – II vieta;
• Zemgales reģiona mūzikas skolu izglītības programmas Vokālā mūzika – Kora klase
audzēkņu valsts konkursa Dziedāšanā II kārtā – atzinība;
• Zemgales reģiona mūzikas skolu akordeona klases audzēkņu solistu konkursā – II vieta;
• K. F. Amendas Starptautiskajā mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju
konkursā – I vieta, III vieta;
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•
•
•

Starptautiskajā akordeona spēles solistu konkursā «Naujiene – 2014» - II vieta;
Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā 2. - 4. klavieru klašu audzēkņiem - II
vieta;
Starptautiskajā konkursā „Jaunais saksofonists” – III vieta.

2014./2015.m.g.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Mazais Augusta Dombrovska konkurss vijoļspēlē” (atzinība);
Jauno vijolnieku konkurss „Deju burvība” (I vieta);
Konkurss „Talants Latvijai” (vijoļspēle III vieta);
Valsts konkursa II kārta Zemgales reģionā pūšaminstrumentu grupā (I vieta, 2
atzinības);
Valsts konkursa II kārta Zemgales reģionā sitaminstrumentu grupā (atzinība);
Zemgales reģiona ansambļu konkurss (Akordeonu trio I vieta);
V Starptautiskais ansambļu konkurss (Akordeonu trio III vieta);
Zemgales reģiona mūzika skolu audzēkņu solo dziedāšanas konkurss „Cīruļa
dziesma” (atzinība);
XIII Starptautiskais mūzikas skolu Akordeonistu – solistu konkurss (III vieta);
Konkurss „Talants Latvijai” (atzinība saksofonspēlē).

9. ATBALSTS AUDZĒKŅIEM
Skolā ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti, telpās izvietota drošības
prasībām atbilstoša informācija. Lai padarītu daudzveidīgāku Skolas dzīvi, paralēli ikdienas
darbam audzēkņiem tiek organizēti dažādi pasākumi. Bauskas Kultūras centrā katru gadu tiek
organizēti vairāki Skolas audzēkņu un pedagogu koncerti. Pasākumi ir pārdomāti, ar izstrādātu
sižetisko līniju un veidoti ar multimediāli radošo pieeju.
Skola veicina un atbalsta talantīgo audzēkņu līdzdalību konkursos, festivālos un
projektos, vasaras nometnēs u.tml. Lai sekmētu Skolas audzēkņu talantu attīstīšanu, motivētu
viņus uz labāku sasniegumu attīstību, kā arī atbilstoši novērtētu viņu sasniegumus un uzrādītos
darba rezultātus, tie Skolas audzēkņi, kuri ir ieguvuši 1.-3. vietas vai atzinību reģiona vai
valsts mēroga konkursos, tiek svinīgi godināti un saņem naudas balvas kopā ar novada
vispārizglītojošo skolu olimpiāžu laureātiem.
Audzēkņi par labu un teicamu mācību darbu un īpašiem sasniegumiem tiek novērtēti un
apbalvoti ar Pateicības rakstiem divas reizes mācību gadā. Mācību gada noslēgumā tiek
organizēts pasākums labākajiem audzēkņiem un viņu vecākiem. Katrs audzēknis saņem
individuālu

balvu, tiek sveikti arī audzēkņu vecāki. Ar jauku tradīciju- Līvu akvaparka

apmeklējumu noslēdzas mācību gads. Šo aizraujošo dāvanu tradicionāli Bauskas Mūzikas
skolas audzēkņiem dāvā Lāsma Ozola un SIA „Ozolu Optika”. Lai motivētu un atbalstītu
talantīgākos audzēkņus atbilstoši novada izstrādātajai un apstiprinātajai kārtībai, stipendijas
saņem Skolas labākie audzēkņi- topošie absolventi.Viena no svarīgākajām Skolas prioritātēm ir
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mērķtiecīga talantīgāko audzēkņu virzīšana izglītības turpināšanai mūzikas vidusskolās. Skola
regulāri seko līdzi Skolas absolventu turpmākām gaitām, par viņu sasniegumiem tiek informēta
sabiedrība.
Katru gadu pedagogi plāno savu audzēkņu dalību konkursos un Skolas budžetā tiek
ieplānoti līdzekļi konkursu dalības maksu un transporta izdevumu segšanai.
9.1. skolas realizētās sadarbības formas ar vecākiem:
9.1.1. informatīvas, tematiskas vecāku sapulces;
9.1.2. izlaiduma klases audzēkņu vecāku sapulce;
9.1.3. 1.klases audzēkņu vecāku tikšanās ar Skolas vadību pirms mācību uzsākšanas Skolā;
9.1.4. efektīvs pedagogu un vecāku sadarbības modelis- problēmsituāciju risināšana
nekavējoties sazinoties ar audzēkņa vecākiem;
9.1.5. regulāra informācijas apmaiņa, izmantojot audzēkņu dienasgrāmatas;
9.1.6. mācību gada laikā katrs skolotājs organizē audzēkņu koncertu vecākiem;
9.1.7. vecāku pārstāvji darbojas Skolas padomē.

10. IESTĀDES VIDE
Skola 58 gadu pastāvēšanas laikā ir ieņēmusi svarīgu vietu kultūrvides veidošanā ne tikai
bijušajā Bauskas rajonā, bet arī reģionā un Latvijā. Ļoti veiksmīga sadarbība Skolai ir ar
Bauskas novada domi, kas nodrošina pretimnākošu, sapratnes pilnu attieksmi, atbalstot Skolas
aktivitātes un ļaujot tai pilnvērtīgi attīstīties. Atbalsts tiek saņemts audzēkņu dalībai konkursos,
mācību līdzekļu iegādē, materiālās bāzes uzlabošanā u.c.
Izglītības iestādes vadības, personāla un audzēkņu starpā valda savstarpēja cieņa,
draudzīga un sapratnes pilna atmosfēra. Gan audzēkņi, gan vecāki atzinīgi novērtējuši pozitīvo
gaisotni un radošo vidi Skolā. Audzēkņi labprāt uzturas Skolas telpās ne tikai nodarbību laikā,
bet arī gaidot transportu mājupceļam, izmanto brīvās telpas patstāvīgam darbam.
Izglītības iestādei piederošā teritorija ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un
uzturēta labā kārtībā.
No 2013.gada liels darbs paveikts Skolas telpu labiekārtošanā un fiziskās vides
uzlabošanā. Lai nodrošinātu telpu atbilstību sanitārhigiēniskajām normām un ugunsdrošības
prasībām, nomainīts telpu apgaismojums, grīdas segumi klasēs un gaitenī, veikts kosmētiskais
remonts un mēbeļu nomaiņa vairākās klasēs. 2014. gada jūnijā ir veikta Skolas koncertzāles
grīdas seguma atjaunošana, izveidots metodiskais kabinets.

Skolā ir veikti visi atbilstošie

mērījumi Skolas ēkas tehniskā stāvokļa fiksēšanai. 2014.gadā tika uzsākta Skolas ēkas tehniskā
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projekta izstrāde. Skolas telpas šobrīd ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras, drošas,
kārtīgas un pievilcīgas apmeklētājiem.
Skolā ir sava autonoma gāzes apkures sistēma, asfaltēts laukums auto novietošanai un
velosipēdu novietne. Lai uzlabotu audzēkņu drošību un novērstu regulāros postījumus Skolas
teritorijā nepieciešams uzstādīt videonovērošanas sistēmas, uzlabot apgaismojumu un uzstādīt
žogu ap Skolas saimniecisko teritoriju.

11. IESTĀDES RESURSI
Skolā ir 18 mācību klases un koncertzāle. Tas ļauj nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu
izglītības programmu īstenošanai. Telpu iekārtojums un platība ir atbilstoša izglītības iestādes
īstenojamo izglītības programmu specifikai un esošajam izglītojamo skaitam.
Skola ir nodrošināta ar materiāltehniskajiem līdzekļiem: CD un DVD atskaņotājiem,
projektoru, digitālo tāfeli, datoriem ar interneta pieslēgumu, kopētāju un skeneri. Iespēju
robežās tiek papildināti mācību metodiskās literatūras, audio un video materiālu krājumi,
uzsākta nošu materiālu papildināšana. Lai varētu pilnvērtīgi īstenot licencētās programmas tika
papildināts iestādes nodrošinājums ar kvalitatīviem mūzikas instrumentiem.
Izglītības iestādē ir nokomplektēts izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais
personāls, taču, kā visur Latvijā, arī Bauskā, ir ļoti grūti piesaistīt jaunus pedagogus, kuri
paliktu strādāt Skolā ilgtermiņā. Samērā biežā kadru mainība dažās programmās ir saistīta ar
nepietiekamo finansējumu pedagogu darba algām, kā arī apstāklis, ka netiek kompensēti ceļa
izdevumi vai tiek piedāvāta neliela darba slodze.
Pedagogu izglītība un profesionālā pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolas
budžetā tiek plānots finansējums tālākizglītības kursu samaksai. Lai pilnveidotu pedagoģisko
darbinieku profesionālās kompetences, pedagogi apmeklē profesionālās pilnveides kursus,
seminārus, meistarklases un radošās darbnīcas. Skolas vadība organizē pedagogu un darbinieku
pieredzes apmaiņas pasākumus, kuri ir saistīti ar profesionālo jomu- no 2013.gada tika izzināta
Saldus Mūzikas

skolas, Cēsu Mūzikas vidusskolas, Engures Mūzikas un mākslas skolas

pieredze. Skolā ir viesojušies Baldones Mūzikas pamatskolas, Gulbenes Mūzikas skolas un
Ulbrokas Mūzikas skolas pedagogi, lai vērotu stundas un iepazītos ar Skolas darba organizāciju
un sasniegumiem. Lai veicinātu iestādes atpazīstamību un nodrošinātu operatīvu informācijas
apriti, ir izveidota skolas mājas lapa, kura tiek uzturēta un atjaunota iespēju robežās, izmantojot
iestādes administrācijas resursus un kapacitāti.
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12. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES
NODROŠINĀŠANA
Skolas vadība veic personāla darba kontroli un pārraudzību visās jomās. Tiek veikts
pedagogu individuālā darba pašvērtējums, metodisko komisiju darba vērtējums. Skolas vadība
apkopo iesniegto informāciju un veic Skolas darba pašvērtējumu.
Līdz pedagoģiskajai sēdei augusta beigās tiek sagatavots mācību plāns un darba plāna
projekts

jaunajam mācību gadam, balstoties uz iepriekšējā mācību gada darba analīzi un

turpmākā darba prioritātēm. Izglītības un radošo darbu organizē Skolas direktors un direktora
vietnieks izglītības jomā.
Skolas vadība koordinē metodisko komisiju darbu, īsteno iekšējās kontroles mērķus un
uzdevumus. Pedagoģiskās padomes sēdes tiek organizētas vismaz četras reizes gadā. Tās tiek
organizētas, lai iepazīstinātu pedagogus ar jaunākajām pedagoģiskajām un metodiskajām
aktualitātēm, nodrošinātu kvalitatīvu mācīšanas un mācīšanās procesu, pieņemtu demokrātiskus
lēmumus Skolas attīstības jomā un darba organizācijas uzlabošanā.
Regulāri notiek vadības un pedagogu informatīvās sanāksmes, kuras tiek protokolētas.
Informācija par aktuālajiem jautājumiem tiek ievietota informatīvajā stendā Skolas gaitenī,
metodiskajā kabinetā. Skolā ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra.
Skolas metodisko komisiju darbu vada direktora vietnieks izglītības jomā. Metodisko
komisiju vadītāji sastāda metodiskā darba plānu, regulāri atskaitās par savu darbu metodiskās
komisijas un pedagoģiskās padomes sēdē.
Skola sadarbojas ar Bauskas pilsētas pamatskolu, Bauskas sākumskolu, Bauskas Valsts
ģimnāziju, Bauskas 2.vidusskolu, Īslīces vidusskolu, pirmsskolas izglītības iestādēm.
Skolai ir cieša sadarbība ar Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālo kultūras centru, ar
reģionālo metodisko centru – Jelgavas Mūzikas vidusskolu, Bauskas novada domi, Izglītības
nodaļu, Bauskas Kultūras centru, Bauskas novada Latviešu valodas un literatūras metodisko
apvienību, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, SIA „Ozolu optika”, Bauskas novada Bērnu
un jaunatnes sporta skolu, Bauskas pils muzeju un Bauskas muzeju, tūrisma firmu „Gopalace”
un pansionātu „Derpele”, Dānijas Kultūras institūtu. Skola ir izvērsusi sadarbību ar Auces,
Engures, Iecavas, Vecumnieku mūzikas un mākslas skolām, A.Dombrovska mūzikas skolu, kā
arī ar Lietuvas mūzikas un mākslas skolām Biržos un Pasvalē. Skola darbojas Latvijas Mūzikas
izglītības iestāžu asociācijā.
Skola ir novada mūzikas dzīves un kultūrvides veidotāja. Skolas koncertus apmeklē
Bauskas, Rundāles un Iecavas novadu iedzīvotāji. Skolas kolektīvi un individuālie izpildītāji
aktīvi iesaistās dažādos novada kultūras pasākumos.
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Mūzikas izglītība ir mūsdienu izglītības neatņemama sastāvdaļa, tā veido sabiedrības
kultūras līmeni. Radošā kultūrizglītība ir nepieciešama, lai padarītu dzīvi krāsaināku,
paplašinātu redzesloku un bagātinātu garīgo pasauli. Plašais izglītības programmu spektrs,
kolektīvās muzicēšanas iespējas, kvalitatīvie mūzikas instrumenti, mājīgās telpas un Skolas
nama īpašā radošā aura veicina audzēkņu ieinteresētību un entuziasmu profesionālas muzikālās
izglītības iegūšanā. Par to liecina virkne mūziķu un mūzikas pedagogu, kuri mūzikas izglītības
pamatus apgūt sākuši Skolā, kurā tiek uzturēta labvēlīga vide katra audzēkņa izaugsmei, radošai
izpausmei un mācīšanās iemaņu attīstībai, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes. Skolā
pedagogi strādā ar prieku un spēj iedvesmot audzēkņus savu talantu attīstīšanai. Par to liecina
Skolas pedagogu darba augstais novērtējums. 2013.gadā un 2014.gadā divas Skolas pedagoģes
ieguva Bauskas novada konkursa „Gada skolotājs” titulus. Divu gadu laikā piecu Skolas
pedagogu un darbinieku darbs ir atzinīgi novērtēts novada līmenī- ir iegūti Bauskas novada
Pateicības raksti, Atzinības raksti un pateicība par mūža ieguldījumu.
Skola lepojas ar saviem audzēkņiem, kuri savu talantu, zināšanas un radošo dzīves uztveri
spēj lieliski parādīt starpnovadu konkursā „Gada skolēns”. Jau vairākus gadus pēc kārtas Skolas
esošie audzēkņi, kuri mācās vispārizglītojošo skolu 8.vai 9.klasēs, vai bijušie audzēkņi, kuri ir
vidusskolas posma pārstāvji, iegūst kādu no galvenajām nominācijām konkursā.
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IV. SKOLAS DARBA PAŠVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS
Joma
Mācību saturs

•
•
•
•
•

Stiprās puses
Izglītības programmas ir licencētas, un mācību process tiek
īstenots atbilstoši tām;
Mācību procesā pedagogi ievēro audzēkņu vecumposmu
īpatnības un iepriekšējās sagatavotības līmeni;
Visi pedagogi pārzina izglītības programmas prasības un
plāno mācību satura apguvi atbilstoši audzēkņu spējām;
Ir uzsākta jaunu programmu realizācija;
Tiek realizētas pieaugušo un jauniešu maksas izglītības
programmas.

•
•
•

•
•

Mācīšana un
mācīšanās

•
•
•
•
•
•
•

Skolā labā līmenī tiek organizēts mācīšanas un mācīšanās
darbs;
Skolā esošie resursi un klašu iekārtojums nodrošina mācību
priekšmetu standartu izpildi, kā arī tehnoloģiju
izmantošanu mācību procesā;
Ir izstrādāta un tiek ievērota audzēkņu mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtība;
Pedagogi sistemātiski vērtē, uzskaita un analizē audzēkņu
sasniegumus, analīzes rezultāti tiek izmantoti mācību
procesa uzlabošanai un pilnveidošanai;
Skolas vadība pārrauga un koordinē pedagogu
tālākizglītību un profesionālo pilnveidi;
Mācīšanās un mācīšanas procesā efektīvi tiek izmantotas
daudzveidīgas mācīšanas metodes;
Augstā profesionālā līmenī tiek organizēts mācību process,
darbs, izveidota pozitīva mācīšanās vide, cenšoties

•
•
•
•
•
•
•

Tālākās attīstības vajadzības
Pilnveidot sitaminstrumentu spēles un ģitārspēles
programmu apguvi;
Programmu īstenošanā izmantot radošas, daudzveidīgas un
mūsdienīgas darba metodes;
Palielināt IT izmantošanas iespējas mācību programmu
apguves procesā, veicināt dažādu mācību metožu,
paņēmienu un jaunāko tehnoloģiju izmantošanu mācību
darbā;
Pilnveidot pieaugušo un jauniešu maksas izglītības
programmu
realizēšanu,
turpināt
darbu
pie
programmu piedāvājuma paplašināšanas;
Uzsākt pirmsskolas mūzikas izglītības programmu
īstenošanu mūzikas pamatu apguvei;
Uzsākt čella spēles programmas īstenošanu.
Palielināt mācību sasniegumu dinamikas analīzes datu
izmantošanu audzēkņu individuālā plāna sastādīšanā un
īstenošanā;
Ieviest e-klasi, lai nodrošinātu operatīvu informācijas
apmaiņu starp vecākiem, pedagogiem un skolas
vadību;
Pilnveidot audzēkņu kavējumu uzskaites sistēmu, noteikt
problēmu risināšanas veidus;
Organizēt pedagogu tālākizglītības pasākumus,kuros tiktu
apgūtas interaktīvās mācību metodes un jaunākās
tehnoloģijas;
Nodrošināt kvalitatīvu izglītojamo zināšanu apguvi
mācību procesā, akcentējot pedagoga atbildību un
audzēkņu līdzatbildību;
Lai pilnveidotu mācību procesu, papildināt nošu materiālu
krājumus;

nodrošināt iespējami plašu atbalsta pasākumu piedāvājumu
audzēkņiem.

•
•

Audzēkņu
sasniegumi

•
•
•
•

Skolā notiek mērķtiecīga audzēkņu gatavošana ieskaitēm
un eksāmeniem, konkursiem un koncertiem;
Labs audzēkņu zināšanu, prasmju, iemaņu un sasniegumu
līmenis;
Regulāra un aktīva dalība reģionālajos, valsts un
starptautiskos konkursos, festivālos Latvijā, kas veicina
audzēkņu profesionālo izaugsmi;
Profesionāli un kvalitatīvi audzēkņu un pedagogu koncerti.

•
•
•
•
•
•

Atbalsts
audzēkņiem

•
•
•
•
•
•
•

Tiek sniegts atbalsts gan talantīgiem audzēkņiem, gan tiem,
kureim ir grūtības mācībās;
Audzēkņi skolā jūtas droši, jo ir sakārtota un droša vide;
Tiek atbalstīta audzēkņu piedalīšanās dažādos konkursos
un festivālos;
Vecākiem tiek sniegta savlaicīga, precīza informācija;
Regulāra informācija Skolas mājas lapā un plašsaziņas
līdzekļos;
Vecāku sapulces ir labi apmeklētas, tās ir izglītojošas un
tematiskas;
Labākie audzēkņi– 6. un 8. klašu audzēkņi saņem
ikmēneša stipendijas;
27

•
•
•
•
•
•
•

Nodrošināt atbalsta pasākumus katra audzēkņa mācīšanās
motivācijas paaugstināšanai;
Pilnveidot mācību sasniegumu vērtēšanu un nodrošināt
vienotu prasību izpildi.
Izmantot audzēkņu sasniegumu analīzi un dinamiku
augstāku mācību sasniegumu paaugstināšanā vecākajās
klasēs;
Pilnveidot audzēkņu jaunrades spējas un attīstīt
mākslinieciskās dotības;
Paaugstināt audzēkņu mācību sasniegumus, attīstot
jaunrades spējas;
Veicināt radošās darbības pieredzi, palielinot to audzēkņu
skaitu, kuri piedalās konkursos, festivālos, koncertos;
Paplašināt un attīstīt radošās darbības un audzēkņu
patstāvīgās muzicēšanas prasmes;
Aktivizēt
kolektīvās
muzicēšanas
vienību
koncertdarbību un dažādot to darbības formas.
Aktīvāk iesaistīt audzēkņus Skolas padomes darbā;
Turpināt attīstīt mākslinieciskās darbības pieredzes
veidošanu audzēkņu koncertdarbībā;
Motivēt un sagatavot audzēkņus mācību turpināšanai
vidējās mūzikas izglītības iestādēs;
Aktivizēt darbu pie mazāk motivēto audzēkņu mācību
sasniegumu veicināšanas;
Lai pastiprinātu audzēkņu drošības pasākumus, uzstādīt
ugunsdzēsības trauksmes balss izziņošanas sistēmu;
Pilnveidot audzēkņu izaugsmes atbalsta sistēmu;
Aktivizēt karjeras atbalsta pasākumu veikšanu.

•
•
Iestādes vide

•
•
•
•
•
•
•

Skolas padomes un biedrības ,,Bauskai un mūzikai ”
izveide un darbība;
Tiek slēgti divpusēji sadarbības līgumi starp audzēkņu
vecākiem un Skolu.
Stabilas, noturīgas, radošas un inovatīvas Skolas tradīcijas;
Profesionāls, saliedēts un draudzīgs kolektīvs;
Skolā ir izstrādāti dokumenti, kuri nosaka iekšējo kārtību
un darba organizāciju;
Skolas ēkai ir veikti energoefektivitātes mērījumi un
audits;
Sakārtota un estētiska Skolas vide un telpu noformējums,
sakopta apkārtne;
Laba sadarbība ar pašvaldību un sadarbības partneriem;
Plānveidīgi tiek veikti pasākumi Skolas vides uzlabošanā.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iestādes
resursi

•
•
•
•
•
•

Skolā ir kvalificēts, profesionāls pedagoģiskais personāls;
Skolā ir nepieciešamās telpas mācību procesa
nodrošināšanai;
Pietiekams materiāltehniskais nodrošinājums mācību
procesa īstenošanai.
5 pedagogi, iesaistoties ESF projektā „Pedagogu
konkurētspējas
veicināšana
izglītības
sistēmas
optimizācijas apstākļos”, ieguvuši 3. kvalitātes pakāpi;
Finanšu līdzekļu plānošana notiek balstoties uz
izteiktajiem Skolas darbinieku priekšlikumiem un saskaņā
ar attīstības prioritātēm;
Laba sadarbība ar pašvaldību, liels tās sniegtais atbalsts
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•
•
•
•
•
•

Aktivizēt sadarbību ar Skolas absolventiem;
Pilnveidot Skolas mājas lapas saturu un uzlabot tās
funkcionalitāti;
Norobežot Skolas teritoriju ar žogu;
Nodrošināt ventilāciju un komfortablu vidi skolas zālē;
Veikt energoefektivitātes pasākumus (pamatu
stiprināšana, drenāžas ierīkošana, jumta pārbūve u.c.)
Skolas ēkai;
Iekārtot un aprīkot telpu ritmikas nodarbībām;
Izveidot studijas telpu, iegādāties aprīkojumu;
Popularizēt kultūrizglītības un Skolas sasniegumus
Bauskas novadā un reģionā;
Uzstādīt videonovērošanas iekārtas, lai novērstu
postījumus Skolas teritorijā un uzlabotu audzēkņu drošību.
Aktivizēt un atbalstīt pedagogu iesaistīšanos dažādos
projektos un to īstenošanā;
Turpināt darbu pie Skolas ēkas energoefektivitātes
pasākumu īstenošanas;
Papildināt
Skolas
materiāltehnisko
bāzi
un
aprīkojumu;
Pilnveidot Skolas mājas lapas saturu un uzlabot tās
funkcionalitāti;
Nokomplektēt iestādi ar atbilstošu pedagoģisko
personālu,
organizēt
kompetenču
pilnveides
pasākumus;
Izveidot Skolas logo un karogu.

Iestādes darba
organizācija,
vadība un
kvalitātes
nodrošināšana

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skolai;
Regulāri tiek vērtēts Skolas darbs, tiek īstenoti plānveidīgi
pasākumi metodiskā darba pilnveidē, vides labiekārtošanā;
Skolas vadības darbs ir plānveidīgs, sistematizēts, ar
virzību uz attīstību;
Tiek veidoti darba plāni katram mācību gadam un
kalendārie plāni katram semestrim;
Pedagogi veic sava darba pašvērtējumu un iesaistās Skolas
darba novērtēšanā;
Skolas Attīstības plāns tiek izstrādāts saskaņā ar novada
izglītības iestāžu tīkla attīstības virzieniem;
Skola turpina saglabāt kultūras tradīcijas, iekļaujoties
novada kultūras dzīves norisēs;
Skolai ir plašs sadarbības partneru loks, kas ļauj pilnvērtīgi
īstenot dažādas sadarbības formas un radošus projektus;
Skola sniedz finansiālu atbalstu darbinieku tālākizglītības
un veselības veicināšanas pasākumu īstenošanā;
Kvalitatīvi izstrādāti iekšējie normatīvie akti;
Laba Skolas darba organizācija un vadība;
Rūpes par skolas tēlu un prestižu sabiedrībā;
Vadības komanda iniciē, atbalsta un ievieš inovācijas;
Visu lēmumu un svarīgu dokumentu pieņemšanā vadība
konsultējas ar kolektīvu.
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•
•
•
•
•
•
•

Nodrošināt efektīvu skolas darba organizāciju,
personāla pārraudzību un mērķtiecīgu attīstības
plānošanu;
Palielināt pedagogu un Skolas darbinieku līdzatbildību
kopīgi izvirzīto mērķu sasniegšanā;
Aktivizēt pedagogus skolas pašnovērtēšanas procesam un
iesaistīt visus darbiniekus darba plānošanā;
Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas
sekmētu Skolas darba rezultātu kvalitāti, audzēkņu un
pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos;
Organizēt skolas 60 gadu jubilejas cikla pasākumus;
Rosināt pedagogus nemitīgi pilnveidot savu profesionālo
kvalifikāciju;
Pilnveidot sadarbību ar citām izglītības un kultūras
iestādēmun institūcijām.

Lai noteiktu uzdevumus turpmākajai Skolas attīstībai, 2015.gadā ir veikta SVID analīze
Stiprās puses
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Profesionālās ievirzes izglītības
programmu daudzveidība;
Jauniešu un pieaugušo izglītības
iespējas;
Kvalificēts
un
inovatīvs
pedagoģiskais personāls;
Aktīva audzēkņu un pedagogu
koncertdarbība;
Radoša un pozitīva sadarbības vide
izglītības iestādē;
Iestādes atpazīstamība sabiedrībā;
Atbalsts talantīgajiem audzēkņiem;
Sakopta un estētiska izglītības
iestādes vide;
Aktīva
Skolas
padomes
un
nevalstiskās biedrības darbība;
Veiksmīga sadarbība ar reģiona
mūzikas
skolām
un
novada
vispārizglītojošajām un pirmsskolas
izglītības
iestādēm,
citām
institūcijām;
Inovatīvas, radošas un noturīgas
Skolas tradīcijas

Vājās puses
•
•

•
•
•
•

Iespējas

Telpu
remontu
nepieciešamība;
Ierobežotas telpas koncertu,
festivālu
un
konkursu
organizēšanai
un
metodiskajam darbam;
Zema
iestādes
ēkas
energoefektivitāte;
Nepietiekama
skaņas
izolācija;
Nenorobežota
izglītības
iestādes teritorija;
Nepietiekams atbalsts jauno
pedagogu piesaistei.

•
•
•
•

•

•

•
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Mūzikas
izglītības
programmu piedāvājuma
paplašināšana
Izglītības
iestādes
sadarbības paplašināšana
starptautiskā mērogā;
Skaņu
studijas
un
fonotēkas
izveide
un
darbība;
Novada
kultūrizglītības
pasākumu
organizēšanas
un norises vieta, atbilstoši
iestādes
specifikai
un
mērķauditorijai;
Radošais, metodiskais un
kultūras jomas aktivitāšu
centrs
profesionālās
ievirzes izglītībā bijušajā
Bauskas rajona teritorijā.
Programmu piedāvājums
pirmsskolas
vecuma
audzēkņiem
muzikālās
dzirdes un ritma izjūtas
attīstīšanai.
Iestādes energoefektivitātes
pasākumu veikšana.

Draudi
•
•
•

•

Ģimeņu sociālekonomisko
apstākļu pasliktināšanās;
Nepietiekams transporta
nodrošinājums;
Nevienlīdzīgas transporta
iespējas pilsētas un apkārtējo
pagastu bērniem nokļūšanai
līdz Skolai;
Problēmas
ar
atbilstošo
pedagogu nodrošinājumu un
piesaisti Skolai ilgtermiņā.

13. SKOLAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES 2015./2016.M.G. –2020./2021.M.G.
Mācību saturs
2015./2016.m.g.
2016./2017.m.g.
2017./2018.m.g
2018./2019.m.g.
2019./2020.m.g.
2020./2021.m.g.
Mācīšana un mācīšanās
2015./2016.m.g.
2016./2017.m.g.
2017./2018.m.g
2018./2019.m.g.
2019./2020.m.g.
2020./2021.m.g.
Audzēkņu sasniegumi
2015./2016.m.g.
2016./2017.m.g.
2017./2018.m.g
2018./2019.m.g.
2019./2020.m.g.
2020./2021.m.g.
Atbalsts audzēkņiem
2015./2016.m.g.
2016./2017.m.g.
2017./2018.m.g
2018./2019.m.g.
2019./2020.m.g.
2020./2021.m.g.

Mūzikas pamatu apguves programmu pirmsskolas vecuma bērniem īstenošanas uzsākšana
Programmu apguves pilnveide, radošās izpausmes formu dažādošana
Čella spēles programmas licencēšana un īstenošanas uzsākšana
Pieaugušo un jauniešu maksas izglītības programmu realizēšanas pilnveide

Padziļināta izglītojamo zināšanu apguves nodrošināšana mācību procesā, akcentējot pedagoga atbildību
un audzēkņu līdzatbildību
E-klases ieviešana, lai nodrošinātu operatīvu informācijas apmaiņu starp vecākiem, pedagogiem
Mācību sasniegumu vērtēšanas pilnveidošana un vienotu prasību izpildes nodrošināšana

Audzēkņu mācību sasniegumu paaugstināšana, jaunrades spēju attīstīšana
Kolektīvās muzicēšanas vienību koncertdarbības aktivizēšana un darba formu dažādošana
Radošās darbības paplašināšana un audzēkņu patstāvīgo muzicēšanas prasmju attīstīšana
Audzēkņu izaugsmes atbalsta sistēmas pilnveide
Karjeras atbalsta pasākumu veikšana

Skolas vide
2015./2016.m.g.
2016./2017.m.g.
2017./2018.m.g
2018./2019.m.g.
2019./2020.m.g.
2020./2021.m.g.
Resursi
2015./2016.m.g.
2016./2017.m.g.
2017./2018.m.g
2018./2019.m.g.
2019./2020.m.g.
2020./2021.m.g.

Skaņas izolācijas nodrošināšana mācību kabinetos
Energoefektivitātes pasākumu veikšana (pamatu stiprināšana, drenāžas ierīkošana,
jumta pārbūve u.c.)
Skolas ēkai
Audzēkņu, darbinieku un skolas ēkas drošības pasākumu īstenošana
Skolas iekštelpu funkcionalitātes uzlabošana
Skolas mājas lapas funkcionalitātes uzlabošana un satura pilnveide
Pedagoģiskā personāla komplektēšana un kompetenču pilnveides pasākumi
Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana
Skolas simbolikas izveide

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
2015./2016.m.g.
Skolas 60 gadu jubilejas pasākumu cikla organizēšana
2016./2017.m.g.
2017./2018.m.g
2018./2019.m.g.
Sadarbības veicināšana un pilnveidošana ar izglītības un kultūras iestādēm
2019./2020.m.g.
Efektīvas skolas darba organizācijas nodrošināšana, personāla pārraudzība un mērķtiecīga
attīstības plānošana
2020./2021.m.g.
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14. PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANAS PLĀNOJUMS
1. PAMATJOMA
1.1. PRIORITĀTE
1.1. Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Mācību saturs
Mūzikas pamatu apguves programmas pirmsskolas vecuma bērniem īstenošanas uzsākšana
Nodrošināt mūzikas pamatu apguvi pirmsskolas vecuma bērniem
• Izstrādāta un saskaņota mūzikas pamatu apguves izglītības programma pirmsskolas vecuma bērniem;
• Izzināta un apkopota citu mūzikas skolu pieredze, kurās tiek realizētas šādas programmas;
• Uzņemti audzēkņi mūzikas pamatu apguves pirmsskolas izglītības programmā;
• Uzsākta mūzikas pamatu apguves programmas realizēšana.

IEVIEŠANAS GAITA
Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Apzināt interesentus-pirmsskolas vecuma bērnus un organizēt Dir.vietn.izgl.jomā, 2015.gada
pieteikšanos programmas apguvei.
Atbildīgais
septembris
pedagogs
Izzināt un apkopot pieredzi par pirmsskolas mūzikas programmu
realizāciju Tukuma Mūzikas un/vai Vecumnieku Mūzikas un mākslas
skolā.
Izstrādāt un saskaņot atbilstošo mūzikas izglītības programmu.
Izstrādāt un ar pašvaldību saskaņot atbilstošās programmas cenrādi.
Uzsākt programmas realizēšanu.

Dir.vietn.izgl.jomā, 2015.gada
Atbildīgais
septembris
pedagogs
Dir.vietn.izgl.jomā 2015.gada
septembrisoktobris
Grāmatvedis
2015.gada
augusts
Pedagogi
2015.gada
novembris
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Resursi
Pirmsskolas
izglītības
programmu
paraugi
Cilvēkresursi
Cilvēkresursi
Transports
Budžets
Cilvēkresursi
Cilvēkresursi
Cilvēkresursi

Kontrole un
pārraudzība

Direktors

1.PAMATJOMA
1.
PAMATJOMA
1.2. PRIORITĀTE
1.2. Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Mācību saturs
Programmu apguves pilnveide, kolektīvās muzicēšanas formu dažādošana
Pilnveidot sitaminstrumentu spēles un ģitārspēles programmu apguvi, dažādojot radošo izpausmju formas
• Aktualizētas atbilstošās izglītības programmas „Sitaminstrumentuspēle”un „Ģitārspēle”;
• Izglītības programmu „Sitaminstrumentuspēle”un „Ģitārspēle” audzēkņi un pedagogi aktīvi piedalās Skolas
koncertdzīvē;
• Izveidoti kolektīvās muzicēšanas ansambļi un sastāvi;
• Izglītības programmu audzēkņi piedalās dažādos kolektīvās muzicēšanas sastāvos un uzstājās koncertos.

IEVIEŠANAS GAITA
Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Aktualizēt sitaminstrumentu spēles un ģitārspēles programmas izglītības Dir.vietn.izgl.jomā
programmas atbilstoši jaunākajiem metodiskajiem norādījumiem.
Atbilstošo
programmu
pedagogi

2016.gada
augusts

Izveidot specifikācijas un materiāltehniskā nodrošinājuma
aprakstus,Iegādāties ¾ un ½ ģitāras un nepieciešamo aprīkojumu
(skaņu pastiprinošā tehnika, atbilstošas datora lietojumprogrammas).
Izveidot dažādu instrumentu sastāvu ansambļus un organizēt nodarbības.

2016.gada
oktobris

Piedalīties koncertos un radošajos pasākumos.
Mācību stundās pārraudzīt izglītības programmu realizāciju un atbilstību
programmās izvirzītajiem mērķiem.

Ēku un apsaimnn.ter.
pārzinis. Atbilstošie
pedagogi
MK vadītāji
Dir.vietn.izgl.jomā
Atbilstošo
programmu
pedagogi
Dir.vietn.izgl.jomā

2017.gada
septembris
Patstāvīgi
Patstāvīgi

Resursi
Mācību
priekšmetu
programmas
Individuālie
mācību plāni
Cilvēkresursi
Pašvaldības
finansējums
Cilvēkresursi
Tarifikācija
Budžets
Koncertpogram
mas,
Cilvēkresursi
Stundu vēr.mat.
Cilvēkresursi

Kontrole un
pārraudzība
Dir.vietn.
izg.jomā

Direktors

Dir.vietn.izgl.
jomā
Direktors

1.3. PRIORITĀTE
1.3. Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Čella spēles izglītības programmas ieviešana un realizēšana
Paplašināt mūzikas izglītības programmu piedāvājumu
• Izstrādāta un licencēta izglītības programma „Čella spēle”;
• Izstrādāta mācību priekšmeta „Čella spēle” programma;
• Palielinājies stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu skaits;
• Uzsākta izglītības programmas „Čella spēle” realizēšana;
• Izglītības programmas „Čella spēle” audzēkņi piedalās dažādos kolektīvās muzicēšanas sastāvos un
uzstājās koncertos.

IEVIEŠANAS GAITA
Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Izstrādāt, saskaņot un licencēt izglītības programmu „Čella spēle”.

Dir.vietn.izgl. 2018.gada jūnijs
jomā

Izstrādāt mācību priekšmeta „Čella spēle” programmu.

MK vadītājs

Papildināt čellu klāstu programmas realizēšanas uzsākšanai

Direktors

Atrast un pieņemt darbā čella spēles pedagogu.

Direktors

Uzņemt audzēkņus un uzsākt izglītības programmas „Čella spēle”
realizēšanu.

Dir.vietn.izgl. 2018.gada jūnijs
jomā
Pedagogs
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2018.gada jūlijsaugusts
Līdz
2018./2019.m.g.
sākumam

Resursi

Kontrole un
pārraudzība

Izglītības
programma
Cilvēkresursi
Cilvēkresursi
Pašvaldības
finansējums
Cilvēkresursi
tarifikācija
Cilvēkresursi
Uzņemšanas
protokoli
Valsts
finansējums

Direktors

1. PAMATJOMA
1.4. PRIORITĀTE
1.4. Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Mācību saturs
Jauniešu un pieaugušo maksas izglītības programmu īstenošanas pilnveide
Nodrošināt jauniešiem un pieaugušajiem kvalitatīvas mūzikas izglītības pieejamību
• Pilnveidotas jauniešu un pieaugušo izglītības programmas;
• Uzņemti audzēkņi jauniešu un pieaugušo izglītības programmās;
• Palielinās dalībnieku skaits mūžizglītības programmu apguvē;
• Programmu dalībnieki piedalās kopīgajos Skolas pasākumos.

IEVIEŠANAS GAITA
Uzdevumi

Atbildīgais

Skolas mājas lapā izveidot sadaļu par mūzikas izglītības programmu Atbildīgais
veidiem, mērķiem, uzņemšanas nosacījumiem un programmas apguves darbinieks par
nosacījumiem.
mājas lapu
Aktualizēt jauniešu un pieaugušo mūzikas izglītības programmas.
Dir.vietn.izgl.jomā

Laiks
2016.gada
augusts

Programma
Cilvēkresursi

2019.gada
maijs-jūnijs

Atbilstošas
programmas
Cilvēkresursi
Pasākumu
plāns
Cilvēkresursi

Palielināt pieaugušo un jauniešu izglītības programmu dalību koncertos un
Patstāvīgi
Skolas pasākumos.
Dir.vietn.izgl.jomā
Regulāri informēt sabiedrību par mūžizglītības iespējām mūzikas jomā.

Patstāvīgi

Resursi

Patstāvīgi
Cilvēkresursi
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Kontrole un
pārraudzība

Direktors

1.PAMATJOMA
2.1 PRIORITĀTE
2.1. Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Mācīšana un mācīšanās
Padziļināta audzēkņu zināšanu apguves nodrošināšana mācību procesā, akcentējot pedagoga atbildību un
audzēkņu līdzatbildību
Nodrošināt audzēkņu kvalitatīvu zināšanu, prasmju un iemaņu attīstīšanu mācību procesā, akcentējot atbildību par
rezultātiem
• Audzēkņi atbildīgi iesaistās mācību procesā, piedalās Skolas organizētajās meistarklasēs;
• Pedagogi veic sava darba pašvērtējumu, turpmākos uzdevumus izvirzot, balstoties uz sasniegtajiem rezultātiem;
• Ir uzlabojušies audzēkņu sasniegumi konkursos;
• Palielinājies dalībnieku skaits valsts konkursu I kārtā;
• Mācību procesā aktīvi tiek pielietotas jaunākās tehnoloģijas.

IEVIEŠANAS GAITA
Uzdevumi

Atbildīgais

Sniegt metodisku atbalstu pedagogiem par daudzveidīgām mācību Dir.vietn.izgl.jomā
metožu izmantošanas iespējām.
Vērot un analizēt stundas, lai noskaidrotu pedagogu kompetences, Dir.vietn.izgl.jomā
akcentējot audzēkņu līdzatbildības nozīmi mācību procesā.
MK vadītāji
Palielināt valsts konkursu I kārtas dalībnieku skaitu, tādējādi MK vadītāji
nodrošinot pēc iespējas lielāku konkurenci dalībai nākošajās konkursu
kārtās.
Nodrošināt audzēkņu dalību dažādās meistarklasēs, veicinot audzēkņu
mācību sasniegumu kvalitāti.
Mācību procesa analīzei un pilnveidošanai izmantot jaunākās
tehnoloģijas.
Veidot audzēkņu individuālos plānus, balstoties uz audzēkņu spējām,
sasniegumiem un jaunākajā tendencēm nozarē, repertuāra izvēlē
iesaistot audzēkņus.

Dir.vietn.izgl.jomā
MK vadītāji
Pedagogi
Pedagogi
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Laiks
2015./2016.
m.g.
2015./2016.
m.g.

Resursi

Kontrole un
pārraudzība

Cilvēkresursi

Stundu vērošanas
materiāli
Cilvēkresursi
Atbilstoši
Latvijas nacionālā
Dir.vietn.
valsts
Kultūras centra
izgl.jomā
konkursu
konkursu
norises
nolikumi
plānojumam Cilvēkresursi
Patstāvīgi
Cilvēkresursi
Transports
2015./2016. Pašvaldības
m.g.
finansējums
Katru
Individuālie plāni
semestri
repertuārs
Cilvēkresursi

2.PAMATJOMA
2.2. PRIORITĀTE
2.2. Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Mācīšana un mācīšanās
E-klases ieviešana, lai nodrošinātu operatīvu informācijas apmaiņu starp vecākiem, pedagogiem
Nodrošināt operatīvu informācijas apmaiņu starp Skolu un vecākiem par audzēkņu sasniegumiem un Skolas
aktualitātēm
• Skolā ir nepieciešamais aprīkojums e-klases ieviešanai;
• Pedagogi ir apmācīti darbam ar e-klases sistēmu;
• Pedagogi izmanto e-klasi, lai atspoguļotu audzēkņu sasniegumus;
• Nodrošināta operatīva informācijas apmaiņa.

IEVIEŠANAS GAITA
Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Palielināt datortehnikas vienību skaitu, lai pedagogi varētu veikt
ierakstus par audzēkņu sekmēm, kavējumiem un sasniegumiem
izvēlētā repertuāra apguvē e-klases programmā.
Noslēgt līgumu par pieslēgšanos e-klase sistēmai un tās lietošanu.

Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Direktore

2017.gada
aprīlis-augusts

Apmācīt pedagogus darbam ar skolvadības sistēmu.

Dir.vietn.izgl.jomā
MK vadītāji

Nodrošināt sistemātisku informācijas apmaiņu starp Skolu un Pedagogi
audzēkņu vecākiem par audzēkņu mācību sasniegumiem.
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Resursi

Kontrole un
pārraudzība

Budžets
Direktore

2017.gada
marts-aprīlis
Pirms
programmas
lietošanas
uzsākšanas
Patstāvīgi

Cilvēkresursi
Budžets
Cilvēkresursi
Budžets
Dir.vietn.izgl.
jomā
Skolvadības eklases sistēma
Cilvēkresursi

2.PAMATJOMA
2.3. PRIORITĀTE
2.3. Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Mācīšana un mācīšanās
Mācību sasniegumu vērtēšanas pilnveidošana un vienotu prasību izpildes nodrošināšana
Nodrošināt vienotu prasību ievērošanu eksāmenu, ieskaišu prasību izvirzīšanā un vērtēšanā
• Pilnveidots Skolas normatīvais dokuments, kurš nosaka audzēkņu sasniegumu vērtēšanas kārtību un kritērijus;
• Audzēkņu mācību rezultāti tiek vērtēti atbilstoši Skolas vērtēšanas sistēmai;
• Pedagogi, audzēkņi un vecāki izprot un ievēro Skolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības prasības;
• Pedagogi iepazīstina audzēkņus ar nepieciešamajām prasmēm un zināšanām mācību priekšmeta apguvē;
• Vērtēšanas datu analīze tiek izmantota mācību procesa efektivitātes paaugstināšanai;
• Pedagogi palīdz audzēkņiem veikt adekvātu snieguma pašvērtējumu un prognozēt vērtējumu semestra
noslēgumā un eksāmenos.

IEVIEŠANAS GAITA
Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Aktualizēt Skolas normatīvo dokumentu, kurš reglamentē
audzēkņu vērtēšanas kārtību.

Dir.vietn.izgl.jomā
MK vadītāji

2019.gada
maijs-jūnijs

Iepazīstināt audzēkņus un vecākus ar mācību priekšmetā
apgūstamajām prasmēm un prasībām eksāmenos, ieskaitēs un to
vērtēšanas proncipiem un kritērijiem.

Pedagogi
MK vadītāji

2019.gada
septembris

Vērtējot audzēkņu sasniegumus, vienoti ievērot mācību
sasniegumu vērtēšanas kārtības prasības.

MK vadītāji

Patstāvīgi

Veikt vecāku un audzēkņu aptaujas par vērtēšanas sistēmas
efektivitāti.

Dir.vietn.izgl.jomā
MK vadītāji
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Patstāvīgi,
reizi semestrī

Resursi
Normatīvie
dokumenti
Cilvēkresursi
e-klases
programma
Cilvēkresursi
Cilvēkresursi
Ieskaišu,
eksāmenu
rezultātu
protokoli
Cilvēkresursi

Kontrole un
pārraudzība
Direktors

Dir.vietn.izgl.jomā

3.PAMATJOMA
3.1.PRIORITĀTE
3.1. Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Audzēkņu sasniegumi
Audzēkņu mācību sasniegumu paaugstināšana, jaunrades spēju attīstīšana
Uzlabot mācību procesa efektivitāti un paaugstināt audzēkņu sasniegumus
• Audzēkņi piedalās koncertos, festivālos un konkursos;
• Izvērtēta un paaugstinājusies audzēkņu snieguma mākslinieciskā kvalitāte un rezultāti konkursos;
• Audzēkņu sasniegumi tiek apkopti un popularizēti (informācijas stendā, presē, internetā, koncertos un
pasākumos);
• Audzēkņu sasniegumi tiek novērtēti ar Pateicības rakstiem, motivējošiem pasākumiem un naudas balvām.

IEVIEŠANAS GAITA
Uzdevumi

Atbildīgais

Veidot audzēkņu individuālos plānus, ņemot vērā audzēkņu spējas,
sasniegumus, individuālās īpašības un intereses.

2015./2016.m.g.
2016./2017.m.g.
sākumā

Veicināt radošu, emocionāli piesātinātu pieeju repertuāra apguvē un
mākslinieciskajā izpildījumā.
Izmantot mūsdienīgas mācību metodes un tehnoloģijas (datorus, Pedagogi
videokameru, projektoru, digitālās klavieres, CD, DVD) mācību procesā.
Aktivizēt audzēkņu personisko iniciatīvu, veicinot dalību koncertos,
festivālos un konkursos Skolā un ārpus tās.

Apkopot un popularizēt audzēkņu sasniegumus.

Laiks

Pedagogi,
MK vadītāji

Novērtēt audzēkņu sasniegumus ar Pateicības rakstiem, informācijas
stendā izvietot labāko audzēkņu foto u.c. pasākumi.
Dir.vietn.izgl.
jomā
Motivēt audzēkņus par labiem panākumiem reģiona,
valsts un
starptautiska mēroga konkursos, festivālos, kā arī par teicamiem Direktors
sasniegumiem mācībās.
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Resursi
Mācību
priekšmetu
programmas
Cilvēkresursi
Cilvēkresursi
Individuālie plāni

Patstāvīgi
Patstāvīgi,
atbilstoši
pasākumu
plānojumam
Semestru
noslēgumos
Semestru
noslēgumos
Katra mācību gada
noslēgumā

Kontrole un
pārraudzība

Dir.vietn.
izgl.jomā

Cilvēkresursi,
Budžets
Darba plāns
Cilvēkresursi,
Transports
1.semestra un gada
atskaites
Cilvēkresursi
Cilvēkresursi
Budžets
Pašvaldības
finansējums,
sponsori

Direktors

3.PAMATJOMA
3.2.PRIORITĀTE

Audzēkņu sasniegumi
Kolektīvās muzicēšanas vienību koncertdarbības aktivizēšana un darba formu dažādošana
Aktivizēt un dažādot kolektīvās muzicēšanas formas
• Ir izveidoti jauni kolektīvās muzicēšanas ansambļi ar dažādu izpildītāju sastāvu;
• Ir izvēlēts atbilstošs, mūsdienīgs repertuārs;
• Koncertos piedalās dažādi izpildītāju sastāvi.

3.2. Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

IEVIEŠANAS GAITA
Uzdevumi

Atbildīgais

Izstrādāt mācību priekšmeta „Kolektīvā muzicēšana” programmas

Dir.vietn.izgl.jomā
Pedagogi

Veikt nepieciešamos aprēķinus nepieciešamā finansējuma Grāmatvedis
nodrošināšanai.
Piesaistīt nepieciešamo finansējumu kolektīvās muzicēšanas Direktors
programmu īstenošanai.
Izveidot kolektīvās muzicēšanas vienības- ansambļus.
Pedagogi

Laiks
2017.gada
maijs-jūnijs

Resursi
Programmu
paraugi
Cilvēkresursi
Tarifikācija
Cilvēkresursi
Budžets

Nodrošināt pedagogus ar atbilstošo tālākizglītību kolektīvās Dir.vietn.izgl.jomā
muzicēšanas jomā.

2017.gada
jūnijs
2017.gada
jūlijs
2017.gada
septembris
2017.gada
maijs-augusts

Iegādāties nošu materiālus, lai nodrošinātu dažādu instrumentu Bibliotekārs
ansambļa repertuāra apguvi.
Direktors

2017.gada
maijs

Veidojot pasākumu programmas, koncertos iesaistīt ansambļus un Pedagogi,
duetus.
MK vadītāji

Patstāvīgi,
Cilvēkresursi
atbilstoši
pasākumu
plānam
No 2017. gada Cilvēkresursi

Skolas koncertu programmu
muzicēšanas sastāvus.

veidošanā

iesaistīt

kolektīvās Pedagogi
Dir.vietn.izgl.jomā
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Cilvēkresursi
Cilvēkresursi,
pašvaldības
finansējums
Cilvēkresursi,
pašvaldības
finansējums

Kontrole un
pārraudzība

Direktors

Dir.vietn.izgl.jomā

Direktors
Dir.vietn.izgl.jomā
Direktors

3.PAMATJOMA
3.2.PRIORITĀTE

Audzēkņu sasniegumi
Kolektīvās muzicēšanas vienību koncertdarbības aktivizēšana un darba formu dažādošana
Aktivizēt un dažādot kolektīvās muzicēšanas formas
• Ir izveidoti jauni kolektīvās muzicēšanas ansambļi ar dažādu izpildītāju sastāvu;
• Ir izvēlēts atbilstošs, mūsdienīgs repertuārs;
• Koncertos piedalās dažādi izpildītāju sastāvi.

3.2. Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

IEVIEŠANAS GAITA
Uzdevumi

Atbildīgais

Izstrādāt mācību priekšmeta „Kolektīvā muzicēšana” programmas

Dir.vietn.izgl.jomā
Pedagogi

Veikt nepieciešamos aprēķinus nepieciešamā finansējuma Grāmatvedis
nodrošināšanai.
Piesaistīt nepieciešamo finansējumu kolektīvās muzicēšanas Direktors
programmu īstenošanai.
Izveidot kolektīvās muzicēšanas vienības- ansambļus.
Pedagogi

Laiks
2017.gada
maijs-jūnijs

Resursi
Programmu
paraugi
Cilvēkresursi
Tarifikācija
Cilvēkresursi
Budžets

Nodrošināt pedagogus ar atbilstošo tālākizglītību kolektīvās Dir.vietn.izgl.jomā
muzicēšanas jomā.

2017.gada
jūnijs
2017.gada
jūlijs
2017.gada
septembris
2017.gada
maijs-augusts

Iegādāties nošu materiālus, lai nodrošinātu dažādu instrumentu Bibliotekārs
ansambļa repertuāra apguvi.
Direktors

2017.gada
maijs

Veidojot pasākumu programmas, koncertos iesaistīt ansambļus un Pedagogi,
duetus.
MK vadītāji

Patstāvīgi,
Cilvēkresursi
atbilstoši
pasākumu
plānam
No 2017. gada Cilvēkresursi

Skolas koncertu programmu
muzicēšanas sastāvus.

veidošanā

iesaistīt

kolektīvās Pedagogi
Dir.vietn.izgl.jomā
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Cilvēkresursi
Cilvēkresursi,
pašvaldības
finansējums
Cilvēkresursi,
pašvaldības
finansējums

Kontrole un
pārraudzība

Direktors

Dir.vietn.izgl.jomā

Direktors
Dir.vietn.izgl.jomā
Direktors

3.3.PAMATJOMA
3.3.PRIORITĀTE
Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Audzēkņu sasniegumi
Radošās darbības paplašināšana un audzēkņu patstāvīgo muzicēšanas prasmju attīstīšana
Attīstīt audzēkņu mākslinieciskās dotības un veicināt patstāvīgās muzicēšanas prasmes
• Palielinājusies audzēkņu dalība radošajos pasākumos;
• Uzlabojušies audzēkņu mācību sasniegumi un rezultāti konkursos;
• Palielinājies to Skolas audzēkņu un absolventu skaits, kuri aktīvi muzicē;
• Skola organizē Latvijas un/vai starptautiska mēroga festivālu- konkursu un pasākumu „Talantu diena”

IEVIEŠANAS GAITA
Uzdevumi

Atbildīgais

Aktualizēt darbu ar talantīgajiem audzēkņiem, sadarbībā ar Skolas Pedagogi
padomi, organizēt pasākumu „Talantu diena”.
Veikt to audzēkņu sasniegumu analīzi, kuriem ir grūtības MK vadītāji
programmas apguvē.
Pedagogi
Attīstīt audzēkņu patstāvīgās muzicēšanas un uzstāšanās prasmes,
organizējot daudzpusīgus radošus pasākumus, kuros var piedalīties
dažāda sagatavotības līmeņa audzēkņi.
Izstrādāt Latvijas un/vai starptautiska mēroga festivālu- konkursa
nolikumu.
Organizēt Latvijas vai starptautiska mēroga festivālu Skolā un
Bauskā.
Aktualizēt metodi „nošu lasīšana no lapas”, attīstīt un pārbaudīt
patstāvīgā darba iemaņas.
Organizēt Skolas absolventu koncertus.

Laiks

Resursi

2020./2021.m.g.
sākums
2020./2021.m.g.
I.semestra
noslēgums

Budžets
Cilvēkresursi
Sekmju
kopsavilkumu
žurnāli
Cilvēkresursi
Cilvēkresursi
Budžets

Pedagogi

Patstāvīgi

MK vadītāji

2020.gada maijs Cilvēkresursi
Budžets
2021.gada
Cilvēkresursi
aprīlis
Budžets
Patstāvīgi
Cilvēkresursi

Dir.vietn.izgl.jomā
Pedagogi
Pedagogi,
MK vadītāji

2020. gada
oktobris
2021.gada jūnijs
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Cilvēkresursi
Transports

Kontrole un
pārraudzība

Dir.vietn.izgl.jomā

Direktors
Dir.vietn.izgl.jomā

4.PAMATJOMA
4.1.PRIORITĀTE
4.1. Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Atbalsts audzēkņiem
Audzēkņu izaugsmes atbalsta sistēmas pilnveide
Veicināt audzēkņu izaugsmi un personības veidošanu
• Mācību darbā nodrošināta individuāla pieeja ikvienam audzēknim;
• Izstrādāta kārtība, kādā tiek apbalvoti un motivēti labākie audzēkņi;
• Nodrošināta labvēlīga psiholoģiskā vide;
• Iekārtota atpūtas vieta audzēkņiem Skolas vestibilā;
• Pedagogi savlaicīgi un regulāri informē vecākus par audzēkņu sasniegumiem, aktualitātēm mācību
procesā;
• Audzēkņu dienasgrāmatas ir regulāri un kvalitatīvi aizpildītas;
• Uzlabojušies audzēkņu mācību sasniegumi.

IEVIEŠANAS GAITA
Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Izstrādāt normatīvo dokumentu, kurš nosaka kārtību, kādā Dir.vietn.izgl.
tiek apbalvoti un motivēti labākie audzēkņi.
jomā
MK vadītāji

2015.gada
oktobris

Saskaņā ar audzēkņu ieteikumu, iekārtot atpūtas vietu Ēkas un
audzēkņiem Skolas vestibilā.
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Nodrošināt papildus konsultācijas ilgstoši slimojošajiem MK vadītāji
audzēkņiem, lai varētu nodrošināt programmas prasību Pedagogi
izpildi.
Nodrošināt dienasgrāmatu aizpildīšanas un saziņas ar Dir.vietn.izgl.
vecākiem kvalitātes un regularitātes pārraudzību.
jomā

2015.gada
oktobris

Atbilstoši sasniegumiem, aktualizēt audzēkņu individuālos Pedagogi
plānus, veikt nepieciešamās korekcijas.

Patstāvīgi
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Resursi

Skolas darba
pašvērtējums Direktors
Gada atskaite
Cilvēkresursi
Cilvēkresursi
Budžets

Pēc
nepieciešamības Cilvēkresursi
Patstāvīgi

Kontrole un
pārraudzība

Iekšējās
kontroles
plāns
Cilvēkresursi
Individuālie
plāni
Cilvēkresursi

Dir.vietn.izgl.jomā

4.PAMATJOMA
4.2.PRIORITĀTE
4.2. Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Atbalsts audzēkņiem
Karjeras atbalsta pasākumu veikšana
Veicināt audzēkņu tālākizglītību mūzikas izglītības jomā
• Skolā ir apkopota informācija par absolventiem, kuri turpina iegūt mūzikas izglītību;
• Balstoties uz vecāku iesniegumu, tiek nodrošināta iespēja turpināt mācības Skolā vienu gadu pēc prof.ievirzes
apliecības saņemšanas, lai sagatavotos turpmākām mūzikas studijām nākoša izglītība spakāpē;
• Iekārtots Skolas absolventu stends;
• Regulāri tiek organizēti absolventu un profesionālu mūziķu koncerti audzēkņiem, vecākiem, pedagogiem u.c.
interesentiem;
• Nodrošināta talantīgāko audzēkņu dalība radošajās nometnēs;
• Organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz mūzikas vidusskolām.

IEVIEŠANAS GAITA
Uzdevumi
Papildināt, sistematizēt informāciju par
turpmākajiem izglītības apguves veidiem.

Atbildīgais
Skolas

Laiks

Resursi

absolventu MK vadītāji
specialitāšu
pedagogi
Informēt vecākus par izglītības iespējām mūzikas jomā un Skolas
piedāvātajām iespējām attīstīt iemaņas mūzikas jomā.
Dir.vietn.izgl.
jomā

2018.gada
augusts

Iekārtot stendu, kurā būtu izvietota vizuāla informācija par Skolas Ēkas un
absolventiem.
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Organizēt topošo absolventu ekskursiju uz kādu no mūzikas Dir.vietn.izgl.
vidusskolām.
jomā

2018.gads augusts Budžeta līdzekļi
Cilvēkresursi
2019.gada
marts

Cilvēkresursi
Transports

Nodrošināt audzēkņu dalību radošajās mūzikas nometnēs.

2018. un 2019.
gada jūnijsaugusts
1x mācību gadā

Transports
Budžets

Dir.vietn.izgl.
jomā

Organizēt profesionālu mūziķu koncertus Bauskas Kultūras centrā Pedagogi
un/vai Skolā.
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2x mācību gadā
vecāku sapulcēs

Informācijas
tehnoloģijas
Cilvēkresursi
Cilvēkresursi

Cilvēkresursi,
Iestādes budžets

Kontrole un
pārraudzība
Dir.vietn.izgl.
jomā
Direktors

Dir.vietn.izgl.jomā
Direktors

Dir.vietn.izgl.jomā

5.PAMATJOMA
5.1.PRIORITĀTE
5.1. Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Skolas vide
Skaņas izolācijas nodrošināšana mācību kabinetos
Maksimāli palielināt skaņas izolāciju mācību priekšmetu kabinetos
• Iespēju robežās samazināta skaņu un trokšņu pārklāšanās četros mācību kabinetos;
• Tiek nodrošināts kvalitatīvs mācību process;
• Pielietoti kvalitatīvi skaņas izolācijas un telpu akustikas risinājumi.

IEVIEŠANAS GAITA
Uzdevumi

Atbildīgais

Apkopot pedagogu priekšlikumus skaņas izolācijas uzlabošanai.
Apzināt mūsdienīgus, tehnoloģiski kvalitatīvus skaņu absorbējošus Ēku un apsaimn.
teritorijas pārzinis
materiālus,
Izzināt pieredzi par telpu akustiku citās mūzikas skolās (Saldus
Mūzikas skola, Cēsu koncertzāle)
Iegādāties skaņu absorbējošo materiālus
Veikt skaņas izolācijas pasākumus četros kabinetos.
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Laiks

Resursi

no 2016. janvāra
līdz
2016.gada
septembrim

Cilvēkresursi
Cilvēkresursi,
Transporta
nodrošinājums,

2016.-2017.gads

Budžets,
Transporta
nodrošinājums
Budžets
Cilvēkresursi

Kontrole un
pārraudzība

Direktors

5.PAMATJOMA
5.2.PRIORITĀTE
5.2. Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Skolas vide
Energoefektivitātes pasākumu veikšana (pamatu stiprināšana, drenāžas ierīkošana, jumta pārbūve u.c.)
skolas ēkai
Veikt vienkāršotās rekonstrukcijas pasākumu kompleksu iestādes ēkai.
• Izstrādāts ēkas rekonstrukcijas tehniskais projekts;
• Veikta tehniskā projekta ekspertīze, saņemtas nepieciešamās būvatļaujas;
• Saņemti visi nepieciešamo institūciju atzinumi;
• Uzsākta rekonstrukcija.

IEVIEŠANAS GAITA
Uzdevumi

Atbildīgais

Organizēt tehniskā projekta ekspertīzes veikšanu un saņemt nepieciešamās
būvatļaujas.
Uzsākt un īstenot rekonstrukcijas I kārtu (drenāža, hidroizolācija, pamatu
stiprināšana u.c.).

Laiks
2015.2016.g.

Resursi
Budžets

Ēku un apsaimn.
teritorijas
2016. g.
pārzinis

Pašvaldības
finansējums

2017.2018.g.

Pašvaldības
finansējums

Uzsākt un īstenot rekonstrukcijas II kārtu (ventilācija, jumta konstrukcijas
maiņa, pagrabstāva telpu iekārtošana, pārbūve u.c.).
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Kontrole un
pārraudzība

Direktors

5.PAMATJOMA
5.3.PRIORITĀTE

Skolas vide
Audzēkņu, darbinieku un skolas ēkas drošības uzlabošanas pasākumi
Nodrošināt audzēkņu, pedagogu drošību un novērst Skolas apkārtnes teritorijas postījumus
• Uzstādīta video novērošanas sistēma Skolā un tās teritorijā;
• Ēkas pagrabstāvs un gāzes kaltu māja pievienota kopējai Skolas signalizācijas sistēmai;
• Uzstādīts žogs Skolas saimnieciskajā zonā;
• Ierīkota ugunsdzēsības trauksmes balss izziņošanas sistēma.

5.3.Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

IEVIEŠANAS GAITA
Uzdevumi

Atbildīgais

Organizēt žoga uzstādīšanu Skolas saimnieciskajai daļai, saskaņā ar
izstrādāto tāmi.
Apzināt iespējamos tehniskos risinājumus videonovērošanas
sistēmas uzstādīšanā un atbilstoša apgaismojuma uzstādīšanai, kā
arī ugunsdzēsības trauksmes balss izziņošanas sistēmas izveidei.
Ēku un apsaimn.
Izstrādāt un saskaņot veicamo darbu tāmes.
teritorijas pārzinis
Sagatavot nepieciešamo dokumentāciju iepirkuma veikšanai.
Uzstādīt videonovērošanas sistēmas, iegādāties nepieciešamo
datortehnikas aprīkojumu.

Laiks

Resursi

2015.gada
oktobris

Budžets

2015.
septembris
2015.gada
oktobris

Pievienot kopējai skolas signalizācijai ēkas pagrabstāvu un gāzes katlu
māju.

2017.gads

Ierīkot ugunsdzēsības trauksmes balss izziņošanas sistēmu.

2018.gads
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Cilvēkresursi
Cilvēkresursi
Cilvēkresursi

2016.gads

Kontrole un
pārraudzība
Ēku un
apsaimn.ter.pārz.

Cilvēkresursi,
Budžets
Cilvēkresursi,
Budžets
Cilvēkresursi,
Budžets

Direktors

5.PAMATJOMA
5.4.PRIORITĀTE
5.4.Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Skolas vide
Skolas iekštelpu funkcionalitātes uzlabošana
Uzlabot Skolas telpu estētisko veidolu un funkcionalitāti atbilstoši mūsdienu prasībām
• Skolas telpas ir estētiskas, funkcionālas un mūsdienīgi aprīkotas;
• Skolas koncertzālē un telpās ir atbilstoša ventilācija un apgaismojums;
• Vestibils ir iekārtots atbilstoši Skolas specifikai un apmeklētāju ērtībām;
• Mācību kabinetu noslogojums ir optimāls.

IEVIEŠANAS GAITA
Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Izstrādāt un saskaņot veicamo darbu tāmes.

Resursi

Kontrole un
pārraudzība

Cilvēkresursi
2015.
septembris
2016.gads

Sagatavot nepieciešamo dokumentāciju iepirkuma veikšanai.
Ēku un apsaimn.
Veikt kosmētisko remontu skolas vestibilā (griestu nomaiņa, teritorijas pārzinis
garderobes funkcionalitātes uzlabošana).
Veikt koncertzāles remontu, lai nodrošinātu higiēniskajām normām
atbilstošu ventilāciju un apgaismojumu.

Cilvēkresursi,
pašvaldības
finansējums

2017.gads
Cilvēkresursi,
pašvaldības
finansējums
2018.gads
Cilvēkresursi
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Direktors

6.PAMATJOMA
6.1.PRIORITĀTE
6.1. Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Resursi
Skolas mājas lapas funkcionalitātes uzlabošana, satura pilnveide
Izveidot jaunu, ērti lietojamu, pārskatāmu Skolas mājas lapu,
• Izveidota jauna Skolas mājas lapa;
• Mājas lapa ir funkcionāla, ar uzlabotiem tehniskajiem parametriem;
• Ir noteikta atbildīgā persona par mājas lapas uzturēšanu un informācijas aktualizēšanu;
• Nodrošināta operatīva informācijas apmaiņa par Skolas pasākumiem un aktualitātēm mācību un radošā
darba organizācijā.

IEVIEŠANAS GAITA
Uzdevumi
Izvērtēt un definēt tehniskās prasības mājas lapas izveidei.

Sagatavot nemainīgo, patstāvīgo informāciju par Skolu.

Atbildīgais
Ēku un apsaimn.
teritorijas pārzinis
Lietvedis

Laiks

Kontrole un
pārraudzība

2015.gada
oktobris
2015.gada
oktobris

Uzlabojot tehniskos parametrus un jaunākās tehnoloģiskās iespējas,
Direktors
izveidot jaunu mājas lapu.
Organizēt atbildīgā darbinieka apmācību darbam ar mājas lapas Dir.vietn.izgl.
uzturēšanu un informācijas aktualizēšanu.
jomā

2015.gada
novembris
2015.gada
novembris

Izveidot normatīvo dokumentu elektronisko datu bāzi Skolas mājas Lietvedis
lapā.
Regulāri atjaunot un papildināt informāciju interneta vietnē.
Atbildīgais
darbinieks

2015.gada
decembris
Patstāvīgi
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Resursi

Cilvēkresursi

Direktors

6.PAMATJOMA
6.2.PRIORITĀTE
6.2. Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Resursi
Pedagoģiskā personāla komplektēšana un kompetenču pilnveides pasākumi
Nodrošināt augsti kvalificētu un profesionālu pedagogu piesaisti Skolai
• Pedagogu kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām;
• Pedagogi ir piedalījušies tālākizglītības pasākumos;
• Regulāri tiek vērotas mācību stundas, Skolas vadība piedalās koncertos, festivālos u.c.;
• Pedagogi vada atklātās stundas, meistarklases;
• Tiek sniegts atbalsts pedagogu piesaistei.

IEVIEŠANAS GAITA
Uzdevumi

Atbildīgais

Izvērtēt esošās pedagogu slodzes un darba apjomu, kā arī veiktā darba
kvalitāti.

Dir.vietn.izgl.
jomā

Pārraudzīt pedagogu tālākizglītības un kompetenču pilnveides
plānojuma izpildi un aktualizēt informāciju VIIS.

Dir.vietn.izgl.
jomā

Laiks

Resursi

Katra mācību
gada
noslēgumā

Tarifikācija
Cilvēkresursi

Kontrole un
pārraudzība

VIIS datu
bāze
Direktors

Organizēt pedagogu tālākizglītības pasākumus, organizēt pieredzes Dir.vietn.izgl.
jomā
apmaiņas braucienus.
Veikt stundu vērošanu, organizēt savstarpējas atklātās stundas.
Rosināt pedagogus piedalīties meistarklasēs un iesaistīties
koncertdarbībā.
Sadarbojoties ar atbilstošās jomas augstskolām un
vidusskolām, piesaistīt jaunus pedagogus.

Dir.vietn.izgl.
jomā
MK vadītāji
Dir.vietn.izgl.
jomā
mūzikas Direktors

Cilvēkresursi
Transports
Patstāvīgi

Cilvēkresursi
Cilvēkresursi
Budžets
Cilvēkresursi

Sagatavot priekšlikumus, meklēt risinājumu par atbalsta sniegšanu Direktors
tiem pedagogiem, kuri dzīvo vairāk kā 50 km no skolas.

2016.gada
oktobris

Cilvēkresursi
Finanses

Organizēt jauno pedagogu darba mentorēšanas procesu.

Patstāvīgi

Cilvēkresursi

Dir.vietn.izgl.
jomā
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6.PAMATJOMA
6.3.PRIORITĀTE
6.3. Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Resursi
Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana
Nodrošināt mācību procesa un radošo pasākumu norisi ar kvalitatīviem mūzikas instrumentiem un mūsdienīgām
tehnoloģijām
• Audzēkņi un pedagogi ir nodrošināti ar kvalitatīviem mūzikas instrumentiem;
• Lielākā daļa pedagogu mācību procesā izmanto mūsdienīgas tehnoloģijas;
• Skola ir nodrošināta ar jaunāko metodisko literatūru,prasībām atbilstošu aprīkojumu;
• Skolai ir atbilstoša tehnika, lai varētu kvalitatīvi veikt koncertu un citu pasākumu dokumentēšanu.

IEVIEŠANAS GAITA
Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Resursi

Apkopot pedagogu priekšlikumus materiāltehniskās bāzes
papildināšanā, ievērojot Skolas attīstības prioritātes.

MK vadītāji

kārtējā gada
oktobrī

Veidot nepieciešamā aprīkojuma un mūzikas instrumentu
specifikāciju.
Iegādāties:
• mūzikas instrumentus, balstoties uz akreditācijas komisijas
ieteikumiem un pedagogu pieprasījumiem,
• apskaņošanas iekārtas un aprīkojumu,
• video iekārtu.

Ēku un apsaimn.
teritorijas pārzinis

Pēc budžeta
apstiprināšanas Cilvēkresursi
2016.-2018.
Budžets/
Pašvaldības
finansējums

Regulāri papildināt bibliotēkas materiāltehnisko nodrošinājumu (nošu
materiāli, audio, video materiāli u.c.)

MK vadītāji
Bibliotekārs

Ēku un apsaimn.
teritorijas pārzinis
Instr. spēles
pedagogi
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Pirms mācību
gada sākuma

Izglītības
programmas
Cilvēkresursi

Budžets,
Izglītības
programmas

Kontrole un
pārraudzība
Dir.vietn.izgl.
jomā

Direktors

Dir.vietn.izgl.
jomā

6.PAMATJOMA
6.4.PRIORITĀTE
6.4. Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Resursi
Skolas simbolikas izveide
Izveidot mūsdienīgu, Skolas darbības mērķiem atbilstošu logo un karogu.
• Veikta aptauja par Skolas logo un karogu;
• Izsludināts konkurss par Skolas simboliku;
• Izveidotas skices un izstrādātas iespējamo izmaksu tāmes;
• Veikta Skolas logo un karoga izstrāde;
• Identitātes akcentēšanai tiek lietots Skolas logo un karogs.

IEVIEŠANAS GAITA
Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Resursi

Organizēt aptaujas vecākiem, audzēkņiem, pedagogiem, skolas
darbiniekiem par idejām Skolas logo un karoga izveidei.

Dir.vietn.izgl.
jomā

2020.gada
Cilvēkresursi
janvāris-maijs

Apkopot aptauju rezultātus.

Dir.vietn.izgl.
jomā

2020.gada
jūnijs

Cilvēkresursi

2020.gada
septembrisoktobris
2021.gada

Cilvēkresursi

2021.gada
marts-jūlijs

Budžets

Kontrole un
pārraudzība

Direktors
Sadarbībā ar Bauskas Mākslas skolu, meklēt iespējamos sadarbības Direktors
partnerus simbolikas skiču izveidei.
Organizēt logo un karoga skiču un metu izstrādi.

Dir.vietn.izgl.
jomā

Izveidot Skolas logo un karogu.

Direktors
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Cilvēkresursi
Budžets

7.PAMATJOMA
7.1.PRIORITĀTE
7.1. Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Skolas 60 gadu jubilejas pasākumu cikla organizēšana
Nodrošināt mākslinieciski augstvērtīgu un radošu pasākumu cikla norisi veltītu Skolas jubilejai
• Sakomponēta Skolas himna ar atbilstošu tekstu;
• Izveidota darba grupa svētku pasākumu organizēšanai, sadalīti pienākumi, noteikti atbildīgie;
• Nodrošināti publicitātes pasākumi;
• Pakāpeniski tiek organizēti nodaļu audzēkņu koncerti, kuros piedalās arī absolventi;
• Izgatavoti suvenīri un piemiņas veltes pasākuma dalībniekiem;
• Veikti labāko Skolas pedagogu, darbinieku un atbalstītāju motivācijas pasākumi.

IEVIEŠANAS GAITA
Uzdevumi

Atbildīgais

Organizēt konkursu par Skolas himnas tekstu un mūziku.

Dir.vietn.izgl.jomā

Izveidot pasākumu izmaksu tāmes, plānot nepieciešamo
finansējumu.

Direktors

Izveidot darba grupu, sadalīt atbildības jomas pasākumu organizēšanā

Dir.vietn.izgl.jomā

Informēt sabiedrību par Skolas vēsturi, attīstību un 60 gadu jubilejas
pasākumiem.

Dir.vietn.izgl.jomā

Izvirzīt labākos darbiniekus un pedagogus apbalvošanai.

Dir.vietn.izgl.jomā

Organizēt atbilstošu suvenīru izgatavošanu ar Skolas simboliku.

Ēku un
apsaimn.ter.pārz.

Laiks
2017. gada
janvāris
2017. gada
marts
2017.gada
aprīlis
2017.gada
aprīlisdecembris
2017.gada
septembris
2017.gada
maijs, jūnijs

Resursi
Cilvēkresursi
Cilvēkresursi
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Direktors

Cilvēkresursi
Cilvēkresursi

Dir.vietn.izgl.jomā

Cilvēkresursi
Cilvēkresursi
Budžets

Organizēt Skolas jubilejas pasākumu.
Dir.vietn.izgl.jomā, 2017.gads
Direktors
decembris

Kontrole un
pārraudzība

Cilvēkresursi
Budžets

Direktors

7.PAMATJOMA
7.2.PRIORITĀTE
7.2. Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Sadarbības veicināšana un pilnveidošana ar izglītības un kultūras iestādēm
Pilnveidot pieredzes apmaiņu un dažādot sadarbības formas
• Skolas pedagogi un audzēkņi aktīvi koncertē un piedalās pasākumos;
• Skola aktīvi sadarbojas ar novada iestādēm;
• Tiek organizēta profesionālās ievirzes skolu pedagogu radoši- metodiskā diena;
• Notiek draudzības koncerti un pieredzes apmaiņa ar citām mūzikas skolām;
• Skola ir iesaistīta un piedalās dažādos projektos.

IEVIEŠANAS GAITA
Uzdevumi

Atbildīgais

Pilnveidot sadarbību ar profesionālās ievirzes skolām valsts mērogā,
organizējot radoši metodisko dienu Bauskā.
Direktors

Turpināt piedalīties reģiona, valsts un starptautiskajos konkursos un
festivālos
Dir.vietn.izgl.jomā
Iesaistīties vietējos un starptautiskos sadarbības projektos kultūras jomā.

Pedagogi
Dir.vietn.izgl.jomā
Turpināt sadarbību ar Bauskas Kultūras centru, Bauskas Mākslas skolu, Dir.vietn.izgl.jomā
vispārizglītojošajām skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm, laikrakstu Direktors
“Bauskas Dzīve” u.c. pašvaldības iestādēm un nevalstiskajām
organizācijām.
Piesaistīt sponsorus sadarbības, pedagogu pieredzes apmaiņas Direktors
pilnveidošanas un audzēkņu motivēšanas pasākumu nodrošināšanai.
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Laiks
2018.gada
2019.gada
2020.gada
2021.gada
augusts
Patstāvīgi
2018.gads
Patstāvīgi

Patstāvīgi

Resursi

Kontrole un
pārraudzība

Sadarbības
partneri
Budžets
Cilvēkresursi
Konkursu
nolikumi
Budžets
Sponsoru
finansējums
Sadarbības
partneri
Cilvēkresursi
Sadarbības
partneri
Cilvēkresursi

Direktors

7.3.PAMATJOMA
7.3.PRIORITĀTE
7.3. Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Efektīva skolas darba organizāciju, personāla pārraudzība un mērķtiecīga attīstības plānošana
Nodrošināt efektīvu Skolas darba organizāciju, personāla pārraudzību un attīstības plānošanu
• Personāls ir iesaistīts sava un Skolas darba izvērtēšanā un attīstības plānošanā;
• Pašvērtējumi tiek apkopoti un analizēti;
• Notiek regulāras pedagogu informatīvās sanāksmes, tās tiek protokolētas;
• Aktīvi darbojas Metodiskās komisijas, Pedagoģiskā padome, Skolas padome;
• Mājas lapā regulāri tiek ievietota informācija par paveikto Skolas attīstībā;
• Veikts Skolas pašvērtējums, tas ir publiskots;
• Attīstības plāns saskaņots ar Bauskas novada domi, apspriests kolektīvā un Skolas padomē;
• Skolas attīstības plāns ir izstrādāts saskaņā ar novada izglītības iestāžu tīkla attīstības virzieniem.

IEVIEŠANAS GAITA
Uzdevumi
Pilnveidot Skolas vadības un personāla informācijas apmaiņas
sistēmu, paplašinot e-saziņas iespējas.
Izvērtēt iepriekšējā plānošanas dokumentā izvirzīto uzdevumu izpildi,
veikt korekcijas.

Atbildīgais
Dir.vietn.izgl.jomā
Dir.vietn.izgl.jomā

Organizēt pedagoģiskās padomes sēdipar Skolas pašvērtējuma Dir.vietn.izgl.jomā
ziņojuma veidošanu.
Rosināt pedagogus pašvērtējuma veikšanai un savas profesionālās
pilnveides plānošanai.

Pedagogi

Izveidot darba grupu jauna attīstības dokumenta izstrādē.

Dir.vietn.izgl.jomā
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Laiks
2019.gads
Katra mācību
gada
noslēgumā
Katra mācību
gada
noslēgumā
Katra mācību
gada
noslēgumā
2021.gada
janvāris

Resursi
Cilvēkresursi
IT
tehnoloģijas
Attīstības
plāns
Cilvēkresursi
Skolas
Attīstības
plāns
Cilvēkresursi
Pašvērtējumu
materiāli
Cilvēkresursi
Cilvēkresursi

Kontrole un
pārraudzība
Direktors

Dir.vietn.izgl.jomā

Direktors

Uzsākt darbu pie jauna attīstības plāna izstrādes.
Direktors
Iesaistīt personālu Skolas darba analīzē un tālākās attīstības Dir.vietn.izgl.jomā
plānošanā, organizēt intervijas ar Skolas padomes dalībniekiem,
vecākiem.
Izstrādājot jauno attīstības plānu, ņemt vērā Bauskas novada izglītības Dir.vietn.izgl.jomā
iestāžu attīstības koncepciju un attīstības virzienus.

2021.gada
janvāris –
aprīlis
2021.gada
maijs-jūlijs

Cilvēkresursi

Valsts,
novada
plānošanas
dokumenti.
Cilvēkresursi

Skolas Attīstības plāns apspriests Skolas Pedagoģiskās padomes sēdē 08.06.2015., protokols Nr. 3-11/3

Bauskas Mūzikas skolas direktore

Anita Velmunska
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Direktors

Direktors

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
2015.gada 27.augustā

prot.Nr.18, 9.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā
„Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža
apstiprināšanu”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā „Par Bauskas novada
pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” šādus grozījumus:
1. Izteikt 8.pielikumu „Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes
„Bauskas Mūzikas skola” audzēkņu vecāku līdzfinansējuma izcenojums” šādā redakcijā:
„Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas Mūzikas skola” vecāku līdzfinansējums sastāda
10 EUR (desmit euro) mēnesī”.
2. Izteikt 1.pielikuma „Iestādes „Bauskas novada administrācija, pagasta pārvalžu, izglītības
iestāžu un vispārēja tipa pansionāta „Derpele” maksas pakalpojumu cenrādis”” 2.11.
apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.11. mūzikas instrumenta noma audzēknim mēnesī 5 EUR (pieci euro)”.
3. Izteikt 12. pielikumu „Iestādes „Bauskas Mūzikas skola” īstenoto jauniešu un pieaugušo
maksas izglītības programmu, sagatavošanas klases pedagoģisko stundu un papildu
pedagoģisko stundu izcenojums” šādā redakcijā:
Jauniešu un pieaugušo maksas izglītības programmas, sagatavošanas klases pedagoģiskā stunda
Nr.
p.k.

Izdevumu pozīcijas

Vienība

Vienību
skaits

1.
2.
3.

Darba samaksas izdevumi
Darba devēja VSAOI izdevumi
Telpu uzturēšanas un apsaimniekošanas
izdevumi, apkures izdevumi, elektrības
izdevumi, ūdens un kanalizācijas u.c.
izmaksas

stunda
stunda
stunda

1
1
1

Vienības
izmaksas
(EUR)
5,18
1,22
1,10

Kopā: 7.50

Papildu pedagoģiskā stunda:
Nr.
p.k.

Izdevumu pozīcijas

Vienība

1.
2.

Darba samaksas izdevumi
Darba devēja VSAOI izdevumi

stunda
stunda

Vienību
skaits

Vienības
izmaksas
(EUR)
1
5,18
1
1,22
Kopā 6,40

Pedagoģiskā stunda mūzikas pamatu programmas apguvei pirmsskolas vecuma bērniem:
Nr.
p.k.

Izdevumu pozīcijas

Vienība

Vienību
skaits

1.
2.
3.

Darba samaksas izdevumi
Darba devēja VSAOI izdevumi
Materiāli nodarbībām

stunda
stunda

1
1

*Bērnu skaits grupā – 3, nodarbību skaits mēnesī – 4
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

2

Vienības
izmaksas
(EUR)
1,72
0,40
0,38
Kopā 2,50

1.pielikums
Iestādes „Bauskas novada administrācija”, pagastu pārvalžu, izglītības iestāžu un vispārēja
tipa pansionāta „Derpele” maksas pakalpojumu cenrādis
(Grozījumi: 19.12.2013.; 30.01.2014.; 24.04.2014.; 26.02.2015.; 30.04.2015.; 26.06.2015.;
27.08.2015.)
Pakalpojuma nosaukums
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

1.16

1.17.

1.18.

Mērvienība

Telpu noma un citi saistītie pakalpojumi*
Zāle (sēžu, sporta, tautas nama
u.c.), telpa mazāka par 50m2, pirmā
stunda
stunda
katra nākamā stunda
stunda
Zāle (sēžu, sporta, tautas nama
u.c.), telpa no 50 m2 līdz 150 m2,
stunda
pirmā stunda
katra nākamā stunda
stunda
Zāle (sēžu, sporta (līdz 500 m2),
tautas nama, u.c.), telpa lielāka par
stunda
150 m2, pirmā stunda (Grozīts
26.06.2015.)
katra nākamā stunda
stunda
Telpa pedagogiem – individuālā
darba veicējiem (darbam ar
stunda
izglītības iestāžu audzēkņiem)
Pirts, sauna, hidromasāžas vanna,
stunda
baseins (par katru), pirmā stunda
katra nākamā stunda
stunda
Trenažieru zāle (vienai personai)
stunda
Dušas izmantošana (vienai
reize
personai)
Pirts pakalpojums pieaugušajiem
reize
(vienai personai)
Veļas mazgāšana
reize
Kafijas un citu dzērienu automāta
žetons
izmantošana
Maksa par gultasvietas
izmantošanu Brunavas sociāli
diennakts
sabiedriskajā centrā „Ērgļi”
Maksa par gultasvietas
izmantošanu Brunavas sociāli
mēnesis
sabiedriskajā centrā „Ērgļi” vienai
personai vienā istabā
Maksa par gultasvietas
izmantošanu Brunavas sociāli
mēnesis
sabiedriskajā centrā „Ērgļi” divām
personām vienā istabā
Maksa par gultasvietas
izmantošanu Brunavas sociāli
mēnesis
sabiedriskajā centrā „Ērgļi” trīs
personām vienā istabā

Izcenojums (EUR) bez PVN
Bauskas pilsēta

Pagastu teritorija

4,27

2,85

2,85

1,42

5,69

4,27

4,27

2,85

7,11

5,69

5,69

4,27

1,42

1,42
9,96

0,71

7,11
0,71

0,71

0,71
2,85
1,42

0,11

0,11
2,50

50,00

70
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Maksa par gultasvietas
diennakts
10,00
izmantošanu Bauskas pilī
1.20. Kafejnīcas telpas Bauskas pilī
stunda
30,00
Sporta zāle treniņiem (ar dušām un
1.21. ģērbtuvēm), zāle lielāka par 500 m2
stunda
14,00
(Papildināts 26.06.2015.)
Sporta zāle sacensībām (ar dušām,
ģērbtuvēm, tablo un apskaņošanu),
1.22.
Stunda
20,00
zāle lielāka par 500 m2 (Papildināts
26.06.2015.)
*Iepriekš saskaņotos apmeklējumu laikos, iestāžu zāles (sēžu, sporta, kultūras centra un citas
telpas) bez maksas izmanto:
1. Bauskas novada pašvaldības iestādes;
2. Biedrības un nodibinājumi, kas ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas statusu;
3. Bauskas novada pašvaldības apstiprināto sporta veidu izlašu dalībnieki;
4. Bauskas novada iedzīvotāji izglītības, sporta un kultūras aktivitātēm, ja telpās netiek veikta
saimnieciskā darbība.
5. No 1.10.apakšpunktā noteiktās maksas ir atbrīvoti izglītības iestāžu izglītojamie un jaunieši
līdz 18 gadu vecumam.
2.
Inventāra noma
2.1
Galda piederumu noma pasākumam
vienība
0,06
2.2
Multimediju projektors
stunda
5,69
2.3
Interaktīvā tāfele
stunda
2,85
2.4
Kodoskops
stunda
2,85
2.5
Ekrāns
stunda
1,42
2.6
Stacionārais dators
stunda
1,42
2.7
Portatīvais dators
stunda
2,85
Sintezators un citi mūzikas
2.8
stunda
5,69
instrumenti
2.9
Apskaņošanas tehnika
stunda
4,27
2.10 Gaismu aparatūra
stunda
4,27
Mūzikas instrumenta noma
2.11
mēnesī
5,00
audzēknim (grozīts 27.08.2015.)
2.12 Gultas veļas noma
komplekts
2,00
3.
Kopēšanas, drukāšanas un dokumentu apstrādes pakalpojumi
Kopēšana no iestādes krājuma
3.1
lappuse
0,07
dokumentiem A4 formāts
Kopēšana no iestādes krājuma
3.2
lappuse
0,14
dokumentiem A3 formāts
Melnbalta izdruka no datora A4
3.3
lappuse
0,07
formāts
Krāsaina izdruka no datora A4
3.4
lappuse
0,43
formāts
3.5
Dokumentu skenēšana
lappuse
0,21
3.6
Faksa nosūtīšana
lappuse
0,21
3.7
Plotera izdruka A4 formāts
lappuse
0,18
3.8
Plotera izdruka A3 formāts
lappuse
0,36
3.9
Plotera izdruka A2 formāts
lappuse
0,71
3.10 Plotera izdruka A1 formāts
lappuse
1,42
Plotera izdruka A0 formāts
2,85
3.11
lappuse
1.19.
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4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14

5.15

Pansionāta „Derpele” darbinieku maksa par ēdināšanas pakalpojumiem
Brokastis
ēdienreize
0,58
Pusdienas
ēdienreize
0,92
Vakariņas
ēdienreize
0,50
Izglītības iestāžu maksa par ēdināšanas pakalpojumiem (audzēkņiem un
darbiniekiem)
pusdienas
0,78
Mežotnes pamatskolas ēdināšanas
pusdienas*
0,64
pakalpojumi
launags
0,36
Uzvaras vidusskolas ēdināšanas
pusdienas
0,92
pakalpojumi
brokastis
0,34
Uzvaras vidusskolas
struktūrvienības „Lācītis”
pusdienas
0,71
ēdināšanas pakalpojumi
launags
0,37
pusdienas
0,85
Griķu pamatskolas ēdināšanas
pakalpojumi
launags
0,28
brokastis
0,43
Griķu pamatskolas struktūrvienības
„Dzirnaviņas” ēdināšanas
pusdienas
0,71
pakalpojumi
launags
0,28
Codes pamatskolas ēdināšanas
pusdienas
0,92
pakalpojumi
brokastis
0,40
Mežgaļu pamatskolas ēdināšanas
pusdienas
0,80
pakalpojumi
launags
0,40
brokastis
0,28
Vecsaules pamatskolas ēdināšanas
pakalpojumi
pusdienas
0,85
brokastis
0,17
Vecsaules pamatskolas
struktūrvienības Jaunsaules skola
pusdienas
0,85
ēdināšanas pakalpojumi
launags
0,44
brokastis
0,21
Ozolaines pamatskolas ēdināšanas
pusdienas
0,92
pakalpojumi
launags
0,21
brokastis
0,28
Pirmsskolas izglītības iestādes
„Zīlīte” ēdināšanas pakalpojumi
pusdienas
1,14
bērniem no 3-7 gadiem
launags
0,36
brokastis
0,28
Pirmsskolas izglītības iestādes
„Zīlīte” ēdināšanas pakalpojumi
pusdienas
0,92
bērniem līdz 3 gadiem
launags
0,36
brokastis
0,28
Pirmsskolas izglītības iestādes
„Pasaulīte” ēdināšanas pakalpojumi
pusdienas
1,14
bērniem no 3-7 gadiem
launags
0,36
brokastis
0,28
Pirmsskolas izglītības iestādes
„Pasaulīte” ēdināšanas pakalpojumi
pusdienas
0,92
bērniem līdz 3 gadiem
launags
0,36
brokastis
0,85
pusdienas
0,94
Mežotnes internātvidusskolas
launags
0,73
ēdināšanas pakalpojumi
0,84
vakariņas
3

brokastis
pusdienas
5.16
launags
vakariņas
Ozolaines pamatskolas ēdināšanas
brokastis
5.17 pakalpojumi bērniem līdz 4 gadiem
pusdienas
launags
*Pusdienas, ja vecāki piegādā skolai dārzeņus saskaņā ar normu.
Mežotnes internātvidusskolas uzturēšanās pakalpojumi
6.
Pamūšas speciālās
internātpamatskolas ēdināšanas
pakalpojumi

6.1
6.2
6.3
7.
7.1

Naktsmītne internātā audzēkņiem
Uzturēšanās skolā audzēkņiem
Naktsmītne internātā pedagogiem
(gultasvieta)
Komunālo saimniecību pakalpojumi
Asenizācijas mucas pakalpojums
(izcenojums summējas)

0,60
1,14
0,60
0,68
0,21
0,71
0,21

mēnesī
mēnesī

35,47
60,40

mēnesī

6,90

muca
kilometrs
stunda
kilometrs
stunda

14,23
1,07
3,56
1,07
3,56

Sniega šķūrēšanas pakalpojums
(izcenojums summējas)
8.
Kursu organizēšana
Valodu kursi (grupā ne mazāk kā
stunda vai
1,85 stundā
8.1.
10 dalībnieku)
mēnesī
vai 14,76 mēnesī
Datorzinību kursi, astoņas stundas
8.2. mēnesī (stundas garums 60
mēnesī
19,99
minūtes)
9.
Bauskas novada Būvvaldes pakalpojumi *
Dokumentu sagatavošana pēc
1 izziņa
28,46
9.1.
pieprasījuma
1
28,46
9.2. Būvju apsekošana
apsekojums
Būvju apsekošanas akta
1 objekts
28,46
9.3.
sagatavošana pēc pieprasījuma
Izziņas par jaunbūvi (iesākta
1 objekts
28,46
9.4. būvniecība) sagatavošana
iesniegšanai Zemesgrāmatā
9.5. Būvvaldes arhīva pakalpojumi
1 pasūtījums
14,23
9.6. Izkopējums no arhīva materiāliem
Viena lapa
1,42
Izziņas par arhīvā esošiem
1 izziņa
14,23
9.7. materiāliem un to kopijas (līdz 5
lapām)
Iepazīšanās ar dažādiem
1 projekts
14,23
9.8. dokumentiem, izmantojot
būvvaldes arhīva materiālus
* 1. Visas fiziskās un juridiskās personas, kuras izmanto Būvvaldes pakalpojumus, par tiem
maksā noteikto pakalpojumu maksu.
2. No maksas atbrīvotas Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldības
iestādes, institūcijas un pašvaldības kapitālsabiedrības.
3. Maksa par Būvvaldes pakalpojumiem iekasējama pirms attiecīgo dokumentu saņemšanas.
7.2
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10.

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi *
Laulības reģistrācijas ceremonija (bez muzikālā
7,11
10.1.
pavadījuma un dzejas)
Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija, kāzu
28,46
10.2. jubileju ceremonija, bērna dzimšanas reģistrācijas
ceremonija (ar muzikālo pavadījumu un dzeju)
10.3. Visa veida arhīva dokumentu sagatavošana
4,27
*No Dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu maksas atbrīvoti:
1. Pirmās un otrās grupas invalīdi, kā arī personas, kuras normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir
atzītas par trūcīgām;
2. Personas, kurām izsniedz dokumentus uzturlīdzekļu piedziņas lietās, valsts pabalstu un
pensiju piešķiršanas lietās, adopcijas, aizbildnības, aizgādnības, bijušo īpašumu
denacionalizācijas un politiski represēto personu reabilitācijas, kā arī notiesāto personu pasu
izsniegšanas un apmaiņas lietās, kā tas paredzēts Ministru kabineta noteikumos attiecībā uz
valsts nodevas maksu;
3. Pāri, kuri atzīmē 50 gadu kāzu jubileju, t.i. „Zelta kāzu” svinības.
Par topogrāfiskās informācijas apriti *
11.

11.1.

11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.
11.1.4.

11.2.
11.2.1.
11.2.2.
11.2.3.

11.3.
11.4.
11.5.

11.6.

Topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano
līniju) izsniegšana, pieņemšana, pārbaude,
ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana datu bāzē un
reģistrēšana. Objektos, kuros ir 2 (divas) vai
mazāk apakšzemes komunikāciju, tāmei tiek
piemērots koeficients k=0,8
Objekta platība līdz 0,3 ha
1 objekts
(ieskaitot)
Objekta platība virs 0,3 ha, līdz 0,5
1 objekts
ha (ieskaitot)
Objekta platība virs 0,5 ha, līdz 1,0
1 objekts
ha (ieskaitot)
Objekta platība virs 1,0 ha,
1 ha
papildus par katru nākamo ha
Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana,
reģistrēšana, pārbaude, ievadīšana datu planšetēs,
ievadīšana datu bāzē
Inženiertīklu pieslēgums no 0 līdz
1 objekts
30 m
Trases garums no 30 līdz 300 m
1 objekts
Trases garums virs 300 m, papildus
100 m
par katriem nākamajiem 100 m
Galveno būvasu ienešana datu bāzē 1 objekts
Vienas būves novietnes pārbaudes
1 objekts
ienešana datu bāzē
Ielu sarkano līniju pārbaude novada 1 objekts
teritoriju detālajos plānojumos
(digitālā veidā), ievadīšana datu
bāzē
Detālplānojuma vai zemes ierīcības 1objektsprojekta
grafiskās
daļas plānojums
reģistrēšana, ievadīšana datu bāzē
vai projekts
5

14,94
16,36
22,05
5,69 (kopsummai ar PVN
nepārsniedzot EUR 99,60)

5,69
8,54
2,85
7,11
8,54
2,13

9,25

Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un
nosūtīšana
pasūtītājam
(pārskata
shēma
izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez
11.7.
inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto
inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu
izbūvei)
pie objekta platības līdz 1,0 ha 1 objekts
11.7.1.
21,34
(ieskaitot)
pie objekta platības virs 1,0 ha, 1 ha
5,69 (kopsummai ar PVN
11.7.2.
papildus par katru nākamo ha
nepārsniedzot EUR 71,14)
Informācijas izsniegšana (datu
1 objekts
planšetu, ielu sarkano līniju u.c.)
zemes vienības robežplānu un/vai
11.8.
2,85
citu mērniecības un projektēšanas
darbu veikšanai, kas nav minēti
augstāk minētajos punktos
Par topogrāfiskā uzmērījuma,
1 objekts
izpildshēmas un
11.9.
2,85
izpilddokumentācijas digitālās
versijas formāta maiņu
*Maksā par topogrāfiskās informācijas aprites pakalpojumiem ir iekļauta samaksa par
informācijas izsniegšanu.
Maksa par licences/licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar
12.
vieglajiem taksometriem
Licence fiziskām personām un
12.1. individuālajiem komersantiem uz
1 licence
35,27
vienu gadu
Licence juridiskām personām uz
vienu gadu,
12.2. ja transportlīdzekļu skaits
1 licence
58,79
uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) ir
līdz piecām vienībām
Licence juridiskām personām uz
vienu gadu,
12.3 ja transportlīdzekļu skaits
1 licence
88,19
uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) ir
no sešām līdz 10 vienībām
Maksa par licences kartīti:
12.4. uz vienu mēnesi
1 licences
1,18
uz vienu gadu
kartīte
14,11
12.5. Licences dublikāta izsniegšana
1 licence
5,88
* Licenci/licences kartīti tās pieprasītājam izsniedz pēc Bauskas novada pašvaldības noteiktās
maksas samaksāšanas.
13. Bauskas Tūrisma informācijas centrs
Avio, kuģu, autobusu biļešu
13.1.
2,13
pieteikšana pa tālruni
1
(viena)
A4 formāta
13.2.
Kopēšana
lpp.
(no 0,07
vienas
puses)
6

13.3.

Naktsmītņu pieteikšana pa telefonu
ārpus Bauskas novada (ja nav
noslēgts līgums par komisiju):
Latvija/ārvalstis

13.4.

Faksa nosūtīšana

13.5.

Faksa saņemšana

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

7,11- 14,23
1- 3
lappuses
1
lappuse

Uzcenojums
TIC
pārdotajām
precēm
(kartēm,
pastkartēm,
bukletiem, suvenīriem)
Konsultācija klātienē par tūrisma
jautājumiem
(ārpus
Bauskas
novada
esošajiem
tūrisma
pakalpojumu
sniedzējiem
un
tūrisma speciālistiem)
Tūrisma objekta, pakalpojuma
apsekošana (ārpus Bauskas novada
robežām)
Reklāmas
lodziņš
citu
www.tourism.bauska.lv
novadu
tūrisma
pakalpojumu
sniedzējiem

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1,00
1,00
25 %

1 stunda

7,11

1 reize

35,57

1
mēnesī

14,23

(paraksts)
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R.ĀBELNIEKS

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 55.p.)
12.pielikums
Iestādes „Bauskas Mūzikas skola” īstenoto jauniešu un pieaugušo maksas izglītības
programmu, sagatavošanas klases pedagoģisko stundu un papildu pedagoģisko stundu
izcenojums (27.08.2015.grozījumu redakcijā)
Jauniešu un pieaugušo maksas izglītības programmas, sagatavošanas klases pedagoģiskā stunda:
Nr.
p.k.

Izdevumu pozīcijas

Vienība

Vienību
skaits

1.
2.
3.

Darba samaksas izdevumi
Darba devēja VSAOI izdevumi
Telpu uzturēšanas un apsaimniekošanas
izdevumi, apkures izdevumi, elektrības
izdevumi, ūdens un kanalizācijas u.c.
izmaksas

stunda
stunda
stunda

1
1
1

Vienības
izmaksas
(EUR)
5,18
1,22
1,10

Kopā: 7.50
Papildu pedagoģiskā stunda:
Nr.
p.k.

Izdevumu pozīcijas

Vienība

1.
2.

Darba samaksas izdevumi
Darba devēja VSAOI izdevumi

stunda
stunda

Vienību
skaits

Vienības
izmaksas
(EUR)
1
5,18
1
1,22
Kopā 6,40

Pedagoģiskā stunda mūzikas pamatu programmas apguvei pirmsskolas vecuma bērniem:
Nr.
p.k.

Izdevumu pozīcijas

Vienība

Vienību
skaits

1.
2.
3.

Darba samaksas izdevumi
Darba devēja VSAOI izdevumi
Materiāli nodarbībām

stunda
stunda

1
1

*Bērnu skaits grupā – 3, nodarbību skaits mēnesī – 4
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Vienības
izmaksas
(EUR)
1,72
0,40
0,38
Kopā 2,50

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2013.gada 26.septembrī
(prot.Nr.7, 55.p.)
8.pielikums

Iestādes „Bauskas Mūzikas skola”
audzēkņu vecāku līdzfinansējuma izcenojums
(27.08.2015.grozījumu redakcijā)

Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas Mūzikas skola” vecāku līdzfinansējums
sastāda 10 EUR (desmit euro) mēnesī.

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
2015.gada 27.augustā

prot.Nr.18, 10.p.

Par papildu pedagoģisko likmju piešķiršanu Bauskas novada profesionālās
ievirzes izglītības iestādei „Bauskas Mūzikas skola”
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 4.augustā saņemts Bauskas novada profesionālās
ievirzes izglītības iestādes „Bauskas Mūzikas skola” direktores A.Velmunskas iesniegums, kurā
izteikts lūgums piešķirt papildu 2,7 pedagoģiskās likmes no 2015.gada 1.septembra līdz
2015.gada 31.decembrim, lai varētu nodrošināt izglītības programmu īstenošanu. Iesniegumā
norādīts, ka 2015./2016.mācību gadā atbilstoši iestādes attīstības virzieniem turpinās jaunu
izglītības programmu realizēšana, kā arī ir palielinājies audzēkņu skaits, kuri uzsāks mācības
1.septembrī. Saskaņā ar iesniegumā minēto ir nepieciešamas papildu 2,7 pedagoģiskās likmes
laika periodā no 2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.decembrim.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Piešķirt papildu 2,7 pedagoģiskās likmes Bauskas novada profesionālās ievirzes izglītības
iestādei „Bauskas Mūzikas skola” ar 2015.gada 1.septembri.
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
2015.gada 27.augustā

prot.Nr.18, 11.p.

Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Griķu pamatskola” attīstības plāna 2015./2016.– 2017./2018.mācību gadam
saskaņošanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
Saskaņot Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Griķu pamatskola” attīstības
plānu 2015./2016. – 2017./2018.mācību gadam saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Griķu pamatskola”
attīstības plāns 2015./2016. – 2017./2018.mācību gadam uz 42 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA

GRIĶU PAMATSKOLA
Reģ.Nr.90000033458, Visbijas iela 1, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads
LV-3908, tālr. 63900827, 27752180, e-pasts: griki.skola@bauska.lv, www.bauska.lv

ATTĪSTĪBAS PLĀNS
Bauskas novada Ceraukstes pagastā

2015./2016. – 2017./2018.MĀCĪBU GADIEM

Sagatavoja: Griķu pamatskolas vadītājs Daiga Vīlipa

2015.GADS
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1. Skolas vispārējais raksturojums
Griķu pamatskola atrodas Bauskas novada Ceraukstes pagastā.
Skola dibināta 1857.gadā. 1964.gadā skolai tika uzbūvēta pirmā piebūve ar 6 klašu telpām, bet
2009.gadā otra piebūve ar 6 klašu telpām un modernu sporta zāli. Griķu pamatskolai ir 2
struktūrvienības – „Mūsa” un „Dzirnaviņas”.
Griķu pamatskolas tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību
aizsardzības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī skolas nolikums, kuru apstiprina Bauskas
novada dome.

1.1.

Izglītības programmas

Skola īsteno šādas izglītības programmas:
• Vispārējās pamatizglītības programma (kods 21011111);
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem (kods
21015511);
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
• Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111);
• Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem
(kods 01015511);
• Speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem
(kods 01015611).
Skolas īstenotās izglītības programmas atbilst licencētajām izglītības programmām.
Mācību tematiskie plāni saskaņoti metodiskajās komisijās.

1.2.

Pedagogu kvalifikācija

Griķu pamatskolā strādā 33 pedagogi. No tiem pamatizglītības posmā 17 pedagogi, t.sk. 1
logopēds, 1 izglītības psihologs un 1 pedagoga palīgs. Deviņiem pedagogiem ir maģistra grāds
pedagoģijā, 2 apgūst augstāko izglītību (sākumskolas un pirmsskolas pedagogs).
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Struktūrvienībās strādā 16 pirmsskolas izglītības pedagogi, t.sk. 2 pirmsskolas izglītības mūzikas
pedagogi, 1 sporta pedagogs, 2 logopēdi un struktūrvienību vadītājs.
Pedagogi savu darbību pārrunā, dalās pieredzē Metodiskajās komisijās (turpmāk – MK):
• 1. – 4.kl. MK;
• 5. – 9. kl. MK;
• 1. – 9.kl. audzinātāju MK;
• pirmsskolas izglītības MK.
Pedagogi pastāvīgi paaugstina savu kompetenci un pilnveido pedagoģisko meistarību šādos
virzienos:
• mācību priekšmeta mācīšanas metodika;
• speciālās izglītības mācīšanas metodika;
• Montessori pedagoģija;
• pedagoģija un psiholoģija;
• audzināšanas jautājumi;
• interaktīvā apmācība;
• veselīga dzīvesveida aktualitātes;
• vides izglītība;
• saskarsmes kultūra.
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1.3.

Skolas vide

Kopš 2009.gada 1.septembra skolai ir divas struktūrvienības, kurās tiek īstenotas pirmsskolas
izglītības programmas. Struktūrvienība „Dzirnaviņas” atrodas 1 km attālumā no skolas, bet
struktūrvienība „Mūsa” atrodas apmēram 8 km attālumā no skolas.
2008.gada maijā tika uzsākta skolas otrās piebūves celtniecība. 2009.gada 23.aprīlī ekspluatācijā
tika nodota jaunā skolas piebūve, kurā atrodas moderna sporta zāle un 6 klašu telpas. Līdz ar to visi
skolēni no 1.-9.klasei mācās vienā ēkā (līdz 2009.gadam 1.–4.klašu telpas atradās „Dzirnaviņās”).
Skolas kolektīvs ir daudz strādājis, lai radītu labu skolas mikroklimatu, kurā būtu patīkami
uzturēties gan skolotājiem, gan skolēniem un viņu vecākiem. Skolas vadība ir ieinteresēta skolotāju
un skolēnu sasniegumos un atbalsta viņu iniciatīvas. Attieksmē pret apmeklētājiem skolas
personāls ir laipns un korekts. Skolā ir noteikta kārtība, kā jārīkojas apmeklētājiem, lai atrastu
vajadzīgo telpu vai personu.
Atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem tiek nodrošināti sanitāri higiēniskie
apstākļi. Materiālā bāze atbilst sanitārajām prasībām.

1.4.

Skolas tradīcijas

Griķu pamatskolai ir iedibinātās tradīcijas, kuras norisinās jau vairākās paaudzēs:
• Zinību diena;
• Sporta diena skolēniem;
•Dzejas diena;
• Skolotāju diena;
• Ražas svētki;
• Lāčplēša diena;
• Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīts koncerts;
•Pirmās Adventes sveces aizdegšana;
• Ziemassvētku koncerts;
• Barikāžu atceres dienas pasākums;
• Mācību priekšmetu nedēļas;
• Sveču diena;
• Svētā Valentīna diena-Mīlestības svētki;
• 1949.gada 25.marta upuru piemiņas pasākums;
• Lieldienas;
•Talantu parāde;
• Ģimenes dienas pasākums;
•Labestības dienas koncerts;
• Pēdējais zvans;
• Sporta diena kopā ar vecākiem;
• Zvaigžņu stunda;
• Izlaidums.
Kolektīva pozitīvas emocionālās vides veicināšanai skolā katru gadu tiek organizēti pasākumi
personālam: direktora apsveikums Ziemassvētkos, Skolotāju dienas pasākums, ekskursijas/
pieredzes apmaiņas braucieni rudenī un pavasarī.

1.5.

Izglītojamie

Griķu pamatskolas ēkā pamatizglītību iegūst 1.–9.klases skolēni. 2014./2015.m.g.
pamatskolā izglītību iegūst 102 skolēni (dati līdz 2014.gada 1.septembrim).

Griķu
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Nr. p.k.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Izglītojamo iedalījums pēc deklarētās dzīvesvietas
1.–9.klašu
2–6 gadīgo bērnu
Pagasts/pilsēta
izglītojamo skaits
skaits
Bauskas novads
87
86
Ceraukstes pagasts
59
49
Bauskas pilsēta
11
11
Brunavas pagasts
6
15
Codes pagasts
1
4
Īslīces pagasts
5
1
Gailīšu pagasts
4
3
Mežotnes pagasts
1
3
Rundāles novads
2
Rundāles pagasts
1
Svitenes pagasts
1
Iecavas novads
1
Rīga
2
3
Vidzemes rajons
1
Zemgales priekšpilsēta
3
Kurzemes rajons
1
Jelgava
1
Valmiera
1
Aizkraukles novads
2
Neretas pagasts
2
Kuldīgas novads
4
Snēpeles pagasts
1
Kuldīga
3
Vecumnieku novads
1
Valles pagasts
1
Olaines novads
2
Olaines pagasts
2
Dundagas novads
2
Dundagas pagasts
2
Jūrmala
1
Lielvārdes novads
2
Lēdmane
2
Kocēnu novads
1
Bērzaines pagasts
1
Kopā
102
98
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Izglītojamo skaita izmaiņas pamatizglītības posmā:
2010./2011.

2011./2012.

2012./2013.

2013.2014.

2014./2015.

1.–4.kl.

36

35

48

50

51

5.–9.kl.

41

50

43

50

51

Kopā

77

85

91

100

102

Struktūrvienību „Dzirnaviņas” apmeklē 57 audzēkņi (t.sk. 9 bērni ir 5–6 gadus veci), bet
struktūrvienību „Mūsa” apmeklē 42 audzēkņi (t.sk. 8 bērni ir 5–6 gadus veci).
Izglītojamo skaita izmaiņas pirmsskolas izglītības posmā:
2010./2011.

2011./2012.

2012./2013.

2013./2014.

2014./2015.

„Dzirnaviņas”

65

68

61

63

65

„Mūsa”

41

40

37

33

33

Kopā

106

108

98

96

98
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0
0
0
0
1
0
0
0
1
2

0
3
2
3
0
2
1
5
1
17

3
4
2
4
7
7
3
3
1
34

3 un
vairāk
bērni

7
7
3
4
2
7
4
4
5
43

2 bērni

Viens
bērns

5
11
5
7
5
7
4
5
6
55

Neviens
nestrādā

5
6
1
4
5
5
3
3
3
35

Viens
strādā

6
12
7
7
4
8
5
6
9
64

Abi strādā

14
18
8
11
9
13
8
9
12
102

Nepilna
ģimene

Pilna
ģimene

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kopā

Skolēnu
skaits

Klase

Pamatizglītības posma izglītojamo ģimenes

9
7
4
4
2
5
4
1
9
45

4.kl. pilna-7, nepilna-4, abi strādā-7, viens strādā-4, 1b.-3, 2b.-4, 3b.-4
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1.6.

Skolas īpašie piedāvājumi

Griķu pamatskola skolēniem tiek dota iespēja sevi pilnveidot dažādās ārpusstundu aktivitātēs:
• 1.– 4. kl.
ansamblī;
vizuālās mākslas pulciņā;
aerobikas pulciņā
koriģējošās vingrošanas nodarbībās;
tautas deju kolektīvā;
sporta pulciņā;
improvizācijas teātra pulciņā;
amatniecības pulciņā;
dambretes pulciņā.
• 5. – 9.kl. vizuālās mākslas pulciņā;
matemātikas pulciņā;
sporta deju pulciņā;
akrobātikas pulciņā;
kustību teātra pulciņā;
amatniecības pulciņā;
dambretes pulciņā.
teātra pulciņā.
Skolēniem ir iespēja darboties arī Jaunsargu vienībā un Latvijas Daugavas vanagu organizācijas
„Vanadzēnu kopā”.

1.7.

Atbalsta nodrošinājums mācību darba diferenciācijai

No 1. līdz 4. klasei visiem skolēniem ir iespēja apmeklēt individuālās stundas, pagarinātās
dienas grupas nodarbības, apmeklēt nodarbības pie logopēda un saņemt psihologa un sociālā
pedagoga konsultācijas.
Lai pilnveidotu skolēnu zināšanas un prasmes, katram mācību priekšmeta skolotājam ir noteiktas
konsultāciju dienas un laiki. Tiek organizētas mācību priekšmetu nedēļas, svinēti svētki un
organizētas tematiskās pēcpusdienas.
Skolai ir laba sadarbība ar novada Pedagoģiski medicīnisko komisiju, kas sniedz kvalificētu
speciālistu palīdzību skolēniem un konsultācijas vecākiem.
Skolēniem ar zemiem mācību sasniegumiem pedagoģiskā padome iesaka individuālas konsultācijas
skolēnu brīvlaikos. Skolotāji izstrādā mācību plānus darbam ar skolēniem vasarā. Bērniem ar
grūtībām mācībās atbalstu sniedz skolas atbalsta komanda:
9
medicīnas māsa (skolā un struktūrvienībās kopā 0,75 likmes);
9
logopēds (0.267 likmes) darbojas ar sākumskolas klašu skolēniem un tiem skolēniem, kuri
apgūst pamatizglītību pēc speciālās pamatizglītības programmas;
9
izglītības psihologs (0.226 likmes);
9
sociālais pedagogs (0.5 likmes).
Atbalsta komanda veicina profesionāļu sadarbības attīstību – ar bāriņtiesām, sociālajiem
darbiniekiem, policiju, ģimenes ārstiem.

1.8.

Sadarbība ar vecākiem

Sadarbības nodrošināšanai tiek izmantotas daudzveidīgas sadarbības formas:
• Vecāku kopsapulces 2 reizes gadā;
• 4reizes gadā Skolas padomes sanāksmes;
• Reizi divos mēnešos klašu vecāku sapulces;
• Individuālās pedagogu tikšanās ar vecākiem;
• Pavasarī- vecāku diena;
•Labestības diena;
• Maijā- skolēnu, skolotāju un vecāku Sporta diena;
8

1.9.

Skolas finansiālais nodrošinājums

Skolas budžets tiek veidots pašvaldības un valsts iedalītās mērķdotācijas ietvaros. Tas tiek
sastādīts, pamatojoties uz iepriekšējā perioda izpildi, skolas mērķiem un uzdevumiem konkrētajā
laika posmā. Budžeta sastādīšanā piedalās administrācija, skolotāji, skolas padome, bibliotekārs,
iesniedzot nepieciešamo mācību līdzekļu sarakstus. Savus priekšlikumus skolas budžeta veidošanā
izsaka arī tehniskais personāls.
Izdevumu lielāko daļu sastāda darbinieku algas un sociālā nodokļa nomaksas, neatliekamie
maksājumi par elektrību, apkuri, tehniskie pakalpojumi, remontu izmaksas, mācību līdzekļu iegādes
un mācību procesa nodrošināšanas izdevumi.

Skolas budžets:
Pozīcija

Kopējais gada
budžets
Pašvaldības
budžets
No tā
maksājumi
pedagogiem
Valsts dotācija
pedagogu
algām
Ieņēmumi no
saimnieciskās
darbības
Ziedojumi

2012.

2013.

2014.

Apstiprin.

Izpilde

Apstiprin.

Izpilde

Apstiprin.

Izpilde

333602

332942

362964

362206

549581

549259

193339

193339

211299

211299

341752

341752

49793

49793

54851

54851

87788

87788

121181

121181

137902

137902

189053

189053

18827

18167

13109

12357

18392

18070

255

255

x

646

x

x

9

2.

Skolas darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā darbība.
Skolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu
valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.
Skolas uzdevumi:
•
pilnveidot mācību procesu, paaugstinot mācību stundas efektivitāti, izmantojot
tehnoloģijas, daudzveidīgas mācību metodes, virzībā no mācīšanas uz mācīšanos;
•
īstenot vērtībizglītošanu, pilsonisko un patriotisko audzināšanu, ētisko principu
iedzīvināšanu ikdienā, kas ļautu skolēniem veiksmīgi sagatavoties dzīvei kā atbildīgiem valsts
pilsoņiem.
•
attīstīt izglītojamajos atbildīgu un radošu attieksmi pret izziņas un dzīves darbību, sekmēt
atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību un valsti;
•
nodrošināt pozitīvu izglītības vidi, ievērojot katra izglītojamā spējas un intereses;
•
pilnveidot izglītojamo izpratni par ētiskajiem principiem, realizējot tos ikdienas saskarsmē;
•
veicināt skolas sadarbību ar citām izglītības un kultūras iestādēm, kā arī ar pašvaldību;
•
atjaunot mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes atbilstoši
sadalītajām prioritātēm /nodrošinājums mācību priekšmetu efektīvākai apguvei; mācību kabinetu un
sporta zāles labiekārtošana;
•
racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus;
Griķu pamatskolas mācību procesu reglamentējošie dokumenti:
•
Izglītības likums
•
Vispārējās pamatizglītības standarti
•
Vispārējās pamatizglītības mācību priekšmetu paraugprogrammas
•
Skolas audzināšanas programma
•
Pedagogu izstrādātie mācību priekšmetu tematiskie plāni/ klases audzinātāju darba plāni

2.1. Skolas darba pašvērtēšana
Skolas pašvērtēšanas process ir nepārtraukts un notiek visos līmeņos:
•
administrācijas sanāksmēs katru pirmdienu tiek izvērtēti iepriekšējās nedēļas notikumi,
pasākumi, iepriekš saskaņotie jautājumi;
•
Pedagoģiskās padomes sēdēs tiek analizēti skolēnu mācību sasniegumi, priekšmetu
skolotāji veic šo sasniegumu analīzi;
•
5.– 9. klašu skolēniem ir ieviestas mācību darba prognožu un sasniegumu lapas, kurās
skolēni plāno un analizē sava darba rezultātus;
•
mācību stundās skolēni arvien biežāk tiek mācīti izvērtēt gan savus, gan klasesbiedru darba
rezultātus;
•
reizi trijos gados notiek skolēnu un viņu vecāku aptauja, kurā tiek izvērtēta pedagogu un
skolas profesionālā darbību;
•
katra mācību gada noslēgumā katrs skolotājs aizpilda pašvērtējuma anketu;
•
mācību priekšmetu MK regulāri tiek analizēti rezultāti valsts pārbaudes darbos (turpmāk–
VPD), mācību priekšmetu olimpiādēs, sasniegumi ikdienas darbā, citi aktuāli jautājumi;
•
katra mācību gada noslēgumā pedagoģiskās padomes sēdē tiek analizēta mācību gada
izvirzīto prioritāšu realizācija, izdarītas korekcijas skolas attīstības plānā;
•
skolas pašvērtējuma ziņojums akreditācijas procesam tiek gatavots darba grupās, analizēts
pedagoģiskās padomes sēdē.
Skolas administrācijas viens no galvenajiem pienākumiem ir šajā pašvērtēšanas procesā izdarīto
secinājumu, priekšlikumu fiksēšana, analīze un ieviešana, lai katrs kolektīva loceklis justos
atbildīgs, novērtēts un saprasts. Skolā nevairās no sāpīgu jautājumu risināšanas, secinājumi parasti
tiek pārrunāti, izmaiņas fiksētas un ar tām iepazīstināti skolēni un vecāki.
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Skolas attīstības plāns
Skolas attīstības plāns (turpmāk–SAP) tiek veidots balstoties uz izvirzītajiem mērķiem, sasniegtā
analīzi (skolotāju, skolēnu un vecāku anketēšana), valsts izglītības attīstības prioritātēm,
pieprasījuma pētījumiem (absolventu, vecāku aptaujas).
Attīstības plāns ir konkrēts un reāls. Tas ietver attīstības prioritātes, to realizācijai noteikti termiņi,
norīkotas atbildīgās personas.
SAP tiek apspriests pedagoģiskajā padomē, skolas padomē. Katra gada darba plānu sastāda,
balstoties uz SAP konkrētajam gadam izvirzītajiem uzdevumiem, attiecīgi koriģējot, ņemot vērā
sasniegtā analīzi.
SAP viens eksemplārs atrodas skolotāju istabā, viens – bibliotēkā, kas pieejams visiem
interesentiem.
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Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana
Izvirzītā prioritāte

Sasniegtais

Mācību telpu labiekārtošana

Prioritāte izpildīta.
Ir veikti remontdarbi un labiekārtošanas darbi meiteņu
mājturības un tehnoloģiju kabinetā (virtuvē) un
logopēda-izglītības psihologa kabinetā. Iegādātas
jaunas un atbilstošas mēbeles un aprīkojums.

Skolas vēstures muzeja izveide

Prioritāte izpildīta daļēji. Vēstures stūrīša materiāli
ir sistematizēti, krājums papildināts. Jāturpina darbs,
lai taptu skolas vēstures muzejs.

Atbalsta personāla iesaiste skolas
darbā

Prioritāte izpildīta. Skolā strādā sociālais pedagogs,
izglītības psihologs, logopēds un medicīnas māsa.

Mācību satura pilnveide

Prioritāte sasniegta. Skolā pēc vienota parauga
izstrādāti tematiskie plāni, kas izglītības procesa laikā
tiek pilnveidoti, papildināti. Ir izveidoti individuālie
izglītības plāni skolēniem, kas mācās pēc speciālajām
izglītības programmām. Skolā ir ieviestas jaunās
interaktīvās mācību metodes, kritiskās domāšanas
mācīšanās stratēģijas, tiek izmantoti atbalsta materiāli
skolēnu izglītošanai. Uzsākta Montessori pedagoģijas
metožu ieviešana sākumskolas posmā.

Pedagogu profesionālās meistarības
pilnveide

Prioritāte ir sasniegta, jo ir mainījies pedagoģisko
kadru sastāvs. Pedagogi ir ieguvuši papildspecialitātes
(2 vēl pašlaik turpina mācības), pilnveidojuši savas
profesionālās zināšanas semināros, kursos, projektos.
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Skolas darbības izvērtējuma dalībnieki, metodes
Dalībnieki

Metodes

Skolēni

Anketas, aptaujas, sarunas, novērojumi,
pašvērtējumi.

Pedagogi, tehniskais personāls

Anketas,
pašvērtējumi,
sarunas,
diskusijas,
aptaujas,
novērojumi,
pedagoģiskās padomes sēžu un MK
protokoli.

Vecāki

Anketas, sarunas, diskusijas.

Vadība

Dokumentu materiālu analīze, iekšējā
kontrole, pašanalīze, statistikas datu bāze,
aptauja, anketas, gadagrāmata, MK
materiāli.

Izglītības nodaļa

Kontroles akti, piezīmes, sarunas,
anketas, gadagrāmata, MK materiāli.

Valsts darba inspekcija, Ugunsdzēsības un
glābšanas dienests, Pārtikas un veterinārais
dienests u.c. inspekcijas

Akti, slēdzieni, sarunas.

Sabiedrība

Aptaujas, novērojumi, sarunas, masu
mediju viedoklis, komentāri.
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Skolas darba pašvērtējums
Pamatjoma „Mācību saturs”
Skolas darba stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

Skolā strādā profesionāli, radoši, aktīvi
pedagogi, kuriem piemīt entuziasms. Mācību
satura tematiskie plānojumi papildināti ar
sadaļām “Metodes” un “Praktiskie darbi”.

Papildināt mācību tematiskos
plānojumus, iekļaujot tajos
alternatīvās pedagoģijas metodes.

Pedagogi apmeklēt kursus, seminārus par
jaunākajām novitātēm izglītības procesā.

Ieviest jauniegūtās zināšanas un
prasmes mācību procesā.

Skolai ir izstrādāta audzināšanas darba
programma. Klašu audzinātāji katru mācību
gadu izstrādā klases stundu tematisko plānu.
Sabiedrības, vecāku informētība par skolas
darbu. 3 reizes mācību gadā tiek izdota skolas
avīze "Griķu Dzīve".

Turpināt pilnveidot sadarbību ar
skolēnu vecākiem.

Aktualizēta un dažādota interešu izglītība.
Skolēniem tiek piedāvātas dambretes
nodarbības, kustību teātra, ansambļa, vizuālās
mākslas, tautisko deju, sporta deju nodarbības
un amatniecības pulciņa nodarbības.

Veicināt mūsdienīgāku interešu
izglītības programmu izveidi.
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Pamatjoma „Mācīšana un mācīšanās”
Skolas darba stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

Izglītojamiem tiek piedāvātas mācību
priekšmetu konsultācijas, nodrošinot iespēju
padziļināt vai nostiprināt savas zināšanas kādā
no mācību priekšmetiem, un saņemtu
speciālistu padomu ikdienā.

Veicināt izglītojamo patstāvīgās
izziņas darbības pilnveidi, aktivizēt
bibliotēkas un mācību tehnisko
līdzekļu lomu šajā procesā.

Mācību procesā tiek izmantotas daudzveidīgas
mācību metodes un darba formas.

Skolēniem ir iespēja noteiktās dienās un laikos
izmantot informātikas kabinetu izziņas darbam,
projektu un prezentāciju veidošanai.
Mācīšanās procesā veiktā vērtējuma kvalitāte ir
veikta profesionāli labā līmenī.
Izglītojamiem un pedagogiem ir iespēja
mācību procesā un patstāvīgajā darbā izmantot
datoru un internetu, interaktīvo tāfeli.

Turpināt veidot izglītojamo
pozitīvu attieksmi pret mācīšanās
procesu un skolas dzīvi. Intensīvi
veicināt viņu mācīšanās prasmju
attīstību, sekmējot gatavību dzīves
darbībai. Veicināt izglītojamā
mācīšanu un mācīšanos atbilstoši
viņa spējām.
Attīstīt inovatīvas pieejas
izglītojamo apmācībā.
Veicināt skolēnu personīgo
atbildību ikdienas mācību procesā.
Nodrošināt datortehnikas
atjaunošanu mācību kabinetos.

Turpināt pilnveidot un izveidot
izglītojamo mācību sasniegumu
elektronisko dinamikas datu bāzi.
Veicināt aktīvāku vecāku
Regulāri notiek izglītojamo vecāku sapulces,
līdzdarbību sava bērna izglītības
vecāku dienas, individuālas sarunas, tikšanās ar ieguves procesā. Organizēt kopīgus
atbalsta personālu.
skolēnu un vecāku pasākumus.
Izveidota izglītojamo mācību sasniegumu
izaugsmes dinamikas datu bāze.
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Pamatjomā „Skolēnu sasniegumi”
Skolas darba stiprās puses

Tālākās attīstības vajadzības

Izglītojamie piedalās skolas un novada
rīkotajās mācību priekšmetu olimpiādēs.
Atzinības ārpusklases konkursos, skatēs un
sacensībās.

Censties sasniegt pēc iespējas augstākus
rezultātus novada organizētajās mācību
olimpiādēs, organizējot skolas konkursus
zināšanu un prasmju pilnveidošanai dažādās
jomās.

Lielākā daļa izglītojamo parāda noturīgas
zināšanas mācībās un viņi ir motivēti mācīties.
Skolēnu mācību sasniegumi ar katru gadu
paaugstinās. Ir palielinājies to skolēnu skaits,
kuru mācību sasniegumi atbilst viņu spējām un
ir optimālā un augstā līmenī.

Uzlabot izglītojamo mācību sasniegumus
ikdienas mācību darbā un valsts pārbaudes
darbos, īpaši eksaktajos mācību priekšmetos.
Veicināt mācību motivācijas paaugstināšanos
skolēniem.

Vecāki regulāri tiek informēti par izglītojamo
mācību sasniegumiem.
Izglītojamie pēc 9. klases turpina izglītības
ieguvi citās mācību iestādēs.

Organizēt skolēnu, vecāku un pedagogu
kopīgus pasākumus(disputus, konkursus)
skolēnu ieinteresētībai mācību sasniegumu
paaugstināšanai, zināšanu pilnveidei.
Motivēt skolēnus savlaicīgi domāt par savas
karjeras izaugsmes iespējām apmeklējot
atvērto durvju dienas dažādās izglītības
iestādēs un iesaistoties ēnu dienas pasākumos.
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Pamatjomā „Atbalsts skolēniem”
Skolas darba stiprās puses

Klases audzinātāji pārzina izglītojamo ģimenes
Tiek ir veidoti portfolio ar izglītojamo izpētes
materiāliem.
Kavējumu uzskaites sistēma ir elektroniska.
Skolā ir izstrādāta „Kārtība kādā notiek
izglītojamo kavējumu reģistrācija, uzskaite un
analīze”.
Izglītojamiem ir iespēja brīvo laiku pavadīt
bibliotēkā, datorklasē vai atpūtas telpā. 1.-4.kl.
skolēniem ir iespēja darboties Montessori
stūrītī.
Skolēniem tiek piedāvāta iespēja apgūt
padziļinātas zināšanas mācību priekšmetos,
apmeklējot fakultatīvās nodarbības
Skolā ir medicīnas māsa, kas veic skolēnu
medicīnisko apskati un sadarbojas ar skolas
vadību, pedagogiem un vecākiem.
Visiem 1.-9.kl. izglītojamajiem pašvaldība
finansē brīvpusdienas. Izglītojamo pārvadāšana
uz skolu un no skolas ir bezmaksas.
1.,2.klašu izglītojamiem ar stājas traucējumiem
notiek koriģējošā vingrošana, ko vada
profesionāls sporta pedagogs.
Ar izglītojamiem, kuriem ir valodas attīstības
traucējumi nodarbojas skolas logopēds.
Izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem tiek
nodrošināti atbalsta pasākumi.
Skolas darbinieki ir apguvuši teorētisku un
praktisku apmācību pirmās neatliekamās
palīdzības sniegšanā.
Skolā ir izstrādāti evakuācijas plāni un
rakstiskas drošības ievērošanas instrukcijas.
Pilnveidotas skolēnu drošības instrukcijas
mācību procesa laikā un ārpusstundu
pasākumos.
Skolas sociālais pedagogs un izglītības
psihologs sniedz palīdzību skolēniem, kuriem ir
nepieciešams emocionāls vai psiholoģisks
atbalsts.

Tālākās attīstības vajadzības
Turpināt sadarbību ar izglītojamo ģimenēm,
rīkojot kopīgas un individuālas tikšanās.
Organizēt pasākumus, kuri padziļinātu
izglītojamo redzesloku, sekmētu vērtību
sistēmas izveidi. Turpināt organizēt karjeras
dienas skolā.
Vecāku izglītošana par neattaisnotu kavējumu
mazināšanas iespējām.
Pilnveidot izglītojamo atpūtas telpu –
labiekārtot to, kā arī turpināt iekārtot
Montessori stūrīti.
Izveidot plānu skolēnu informētībai par karjeras
iespējām.
Palielināt medicīnas darbinieka likmi.

Koriģējošās vingrošanas nodarbības organizēt
arī 3.–4.kl. izglītojamiem.
Izveidot daudzveidīgus atbalsta materiālus
skolēniem ar mācīšanās traucējumiem.
Veikt atkārtotas praktiskas nodarbības
izglītojamiem un skolas darbiniekiem.
Organizēt praktiskas nodarbības skolēnu
drošības jautājumos.

Iesaistīties projektos ar iespēju piesaistīt skolai
atbalsta personālu.

17

Pamatjomā „Skolas vide’’
Skolas darba stiprās puses
Izglītojamie, vecāki un skolas darbinieki
lepojas ar savu skolu. Skolai ir sava emblēma,
karogs un himna.
Skolā valda labvēlīga gaisotne, kas sekmē
pašcieņu, pašdisciplīnu un atbildības sajūtu.
Skolas vadība un darbinieki pievērš uzmanību
dažādiem pārkāpumiem un atbilstoši rīkojas.
Skolēnu dome aktīvi darbojas kārtības
nodrošināšanā skolā-organizē skolēnu dežūras.
Skolas vadība respektē katra izglītojamā un
darbinieka tiesības. Skolas administrācija,
atbalsta personāls, pedagogi un skolas
darbinieki rūpējas, lai skolēni fiziski un
emocionāli skolā justos droši.
Skolai ir savas tradīcijas.
Skolai ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi,
to izstrādē piedalījās izglītojamie un pedagogi.
Skolas apkārtne sakopta un skaista. Skolas
pagalma teritorijā ir izveidota "Zaļā klase”, kā
arī šūpoles un atpūtas soliņi.

Skolas telpas ir izremontētas, tīras un estētiski
noformētas. Skolas sanitārās telpas ir atbilstoši
iekārtotas un tīras.

Skolas telpas ir drošas, izvērtēti iespējamie
riski. Katrā ēkas stāvā ir izvietoti evakuācijas
plāni.
Izglītojamie piedalās skolas apkārtnes
sakopšanā, iekārtošanā un kārtības uzturēšanā.

Tālākās attīstības iespējas
Papildināt skolas jauno mājas lapu.
Izveidot jaunu skolas bukletu.
Turpināt aktualizēt izglītojamo
pašpārvaldes pozitīvas ikdienas
saskarsmes nodrošināšanā.

Turpināt pilnveidot darbu pie
skolēnu uzvedības un saskarsmes
kultūras veidošanas.
Turpināt izkopt esošās tradīcijas.
Nodrošināt skolas iekšējās kārtības
ievērošanu. Turpināt iesaistīt
skolēnu domi pārkāpumu
mazināšanā.
Skolas pagalmā izveidot „brīvo
skatuvi”, papildināt ierīču klāstu
kustību aktivitātēm, renovēt sporta
laukumu.
Labiekārtot skolas ēdamzāli, veikt
kosmētisko remontu Baltajā zālē.
Labiekārtot zēnu mājturības un
tehnoloģiju kabinetu. Veikt
kosmētisko remontu mākslas
kabinetā. Veikt skolas uzkopšanas
inventāra uzglabāšanas mēbeļu
nomaiņu.
Iegādāties un uzstādīt apgaismotās
drošības zīmes skolas vecajā
korpusā.
Turpināt iesaistīt izglītojamos šajā
procesā, lai veidotu saimnieka
izjūtu skolas teritorijas sakopšanā.
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Pamatjomā „Resursi”
Skolas darba stiprās puses
Skolas finanšu līdzekļi tiek racionāli
izmantoti.
Skolai ir moderna sporta zāle, dušas un tualetes
telpas.
Ir veikts kapitālais remonts virtuves blokā un
vecā korpusa skolēnu tualetes telpās. Ir
uzlabots skolas ēdamzāles vizuālais izskats.
Labiekārtots meiteņu mājturības un tehnoloģiju
kabinets un logopēda-izglītības psihologa
kabinets.
Skolai ir laba sporta inventāra bāze
nodarbībām iekštelpās.
Klašu telpu iekārtojums atbilst izglītojamo
vecumam un augumam.
Ļoti labs atbalsta personāls (medicīnas māsa,
logopēds, izglītības psihologs, sociālais
pedagogs).
Ir papildināts didaktisko materiālu klāsts
skolēnu izziņas darbībai. Uzsākta Montessori
materiālu iegāde.

Tālākās attīstības vajadzības
Papildus finanšu piesaiste (projekti,
ziedojumi).
Skolas virtuves ēdamzālē
iegādāties jaunus galdus.
Veikt kosmētisko remontu mākslas
kabinetā.
Papildināt inventāra klāstu sporta
laukumā.
Rast iespēju iegādāties jaunas
mēbeles mākslas kabinetā, nomainīt
tāfeles matemātikas, ģeogr. u.c., kā
arī projektorus mākslas kab. Un
sākumskolas klasēm.
Iesaistīties projektos, lai varētu
pilnveidot atbalsta personāla
aktivitātes.
Turpināt papildināt Montessori
materiālu klāstu un spēles 1.–4.kl.
izglītojamiem saturīga brīvā laika
pavadīšanai un izziņas darbības
veicināšanai.
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Pamatjomā “Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana”
Skolas darba stiprās puses
Skolas vadības komanda ir vienota savās
prasībās, mērķtiecīga un demokrātiska.
Tiek nodrošināta vispusīga skolas darbība.
Vadībai ir lietišķa, labvēlīga un savstarpēji
atbalstoša sadarbība ar skolas personālu.

Tālākas attīstības vajadzības
Skolas organizatoriskās,
strukturālās, kontroles un datu
sistēmas pilnveidošana.
Skolas atbalsta personāla,
pedagogu, skolēnu un vecāku
sadarbības sistēmas pilnveide.

Skolas darba izvērtēšanā tiek iesaistīti visi
izglītojamie, pedagogi, vecāki, atbalsta
Aktivizēt sabiedrības līdzdarbību
personāls. Izvērtēšanā iegūtā informācija
skolas dzīvē.
izmantota skolas attīstības projekta izveidē.
Skolas dokumentācija ir sakārtota atbilstoši
normatīvajiem aktiem.
Izglītojamo mācību sasniegumu atspoguļošana
notiek elektroniski (e-žurnāls).
Regulāra mācību stundu, nodarbību
vērošana, nodrošinot skolas
Mācību darbu skolā vada direktora vietnieki
darbības jomu kontroli un
izglītības jomā.
pārraudzību, un efektīvu palīdzību
pedagogiem, izglītojamiem un
vecākiem.
Pedagogiem profesionāli
MK darbs skolā ir organizēts mērķtiecīgi un
pilnveidoties apmeklējot
profesionāli.
tālākizglītības kursus un izzinot
speciālo literatūru.
Skolā darbojas Skolas padome. Ir nodibināta
Aktivizēt Skolas padomes
biedrība skolas atbalstam “Paaudžu tilts”
līdzdarbību skolas dzīvē.
Regulāra informācija par skolas darbību,
aktualitātēm skolas avīzē. Divas reizes gadā
Dažādot skolas un sabiedrības
notiek vecāku kopsapulces, klašu vecāku
sadarbības formas.
sapulces pēc nepieciešamības, kā arī skolēnu
un vecāku kopīgi pasākumi (koncerti,
ekskursijas utt.)
Skolā ir demokrātisks lēmumu pieņemšanas
process.

Aktivizēt skolēnu pašpārvaldes
darbību, izmantojot daudzveidīgas
darba formas.

Skolā tiek ievērota valstī spēkā esošo ārējo
normatīvo dokumentu prasības drošas
izglītības vides veidošanā un izglītības
kvalitātes nodrošināšanā.
Ir izstrādāti skolas darbību reglamentējoši
iekšējie normatīvie dokumenti un veikta to
savlaicīga aktualizēšana.
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Griķu pamatskolas attīstības prioritātes
2015./2016. – 2017./2018.m.g.
Pamatjoma

Mācību saturs

Mācīšana un
mācīšanās

Skolēnu
sasniegumi

2015./2016.
Mācību stundu satura
plānojuma pilnveide
1.-4.kl., iekļaujot tajā
alternatīvās mācību
metodes, akcentējot
starppriekšmetu
saikni.
Skolēnu patstāvīgās
izziņas darbības
aktualizēšana un
pedagoģiskā procesa
efektivitātes
paaugstināšana.
Skolēnu mācību
sasniegumu
uzlabošana ikdienas
mācību darbā.

2016./2017.
Mācību stundu satura
plānojuma pilnveide
5.-6.kl., iekļaujot tajā
alternatīvās mācību
metodes, akcentējot
starppriekšmetu
saikni.
Skolēnu mācīšanās
prasmju
pilnveidošana,
aktualizējot saikni ar
dzīvi un norisēm
sabiedrībā.
Skolēnu mācību
sasniegumu
uzlabošana valsts
pārbaudes darbos.
Individuālās un
diferencētās pieejas
izglītojamajiem
pilnveidošana
izmantojot
alternatīvās
pedagoģijas metodes.

Atbalsts
skolēniem

Montessori materiālu
iegāde un izveide
skolēnu izziņas
darbības veicināšanai.

Skolas vide

Vizuālās mākslas
kabineta
labiekārtošana.

Skolas ēdamzāles
labiekārtošana.

Resursi

Datortehnikas
atjaunošana klašu
telpās.

Šķēršļu joslas
papildināšana sporta
laukuma zonā.

Skolas darba
organizācija,
vadība un
kvalitātes
nodrošināšana

Skolas atbalsta
personāla, pedagogu,
skolēnu un vecāku
sadarbības sistēmas
pilnveide.

2017./2018.
Mācību stundu satura
plānojuma pilnveide
7-9.kl., iekļaujot tajā
alternatīvās mācību
metodes, akcentējot
starppriekšmetu
saikni.
Attīstīt skolēnu
prasmes pielietot
gūtās zināšanas
atbilstoši situācijām.
Sekmēt skolēnu
atbildības par mācību
sasniegumiem
paaugstināšanu.
Veidot izglītojamo
izpratni par mācību
aktualitāti savas
karjeras veidošanā.
Skolēnu atpūtas telpas
labiekārtošana.

Ierīču klāsta
papildināšana rotaļu
laukumā skolas
pagalmā.
Skolas darba
Informācijas apmaiņas
vispārējās un
sistēmas
detalizētās vērtēšanas
pilnveidošana un
veikšana un
skolas darba iekšējās
ieinteresēto pušu
kontroles un
iepazīstināšana ar
izvērtēšanas
skolas pašvērtējuma
pilnveidošana.
ziņojumu.
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2015./2016.m.g.
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Mācību saturs
Mācību stundu satura plānojuma pilnveide.
Mācību stundu satura plānojuma pilnveide 1.-4.kl. iekļaujot tajā alternatīvās mācību metodes.
• Mācību stundu saturs atbilst plānojumam.
• Mācību satura plānojumā korekcijas tiek veiktas visa mācību gada garumā.
• Mācību stundas ir interesantas, saistošas, rosinošas.
• Skolēni iesaistās mācību materiālu izveidē.

Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Mācību satura plānojumos atspoguļot
alternatīvās pedagoģijas metodes.
Plānot iespējamos patstāvīgās izziņas
veicinošus pētnieciskos darbus mācību gada
laikā.
Iespēju robežās izmantot alternatīvo stundu
modeļus un citas darba formas, fiksējot tās
mācību tematiskajos plānos sadaļā “Piezīmes”.

Atbildīgais
Direktora vietnieks
izglītības jomā
Direktora vietnieks
izglītības jomā
Direktora vietnieks
izglītības jomā

Laiks
2015. gada
augusts,
septembris
2015. gada
augusts,
septembris
Visu mācību gadu

Resursi

Kontrole

Pamatizglītības
standarts

Direktors

Pamatizglītības
standarts

Direktors

Pamatizglītības
standarts,
paraugprogrammas

Direktors
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2015./2016.m.g.
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Mācīšana un mācīšanās
Skolēnu patstāvīgās izziņas darbības aktualizēšana un pedagoģiskā procesa efektivitātes
paaugstināšana.
Skolēnu ieinteresētība patstāvīgai izziņas darbībai.
• Skolēni ir motivēti meklēt informāciju ikdienas mācību darbā.
• Skolēni ir ieinteresēti patstāvīgi paplašināt savas zināšanas.
• Augusi skolēnu interese zināšanu apguvē.

Ieviešanas gaita
Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Resursi

Izzināt skolēnu mācību motivācijas līmeni.

Klašu audzinātāji

Visu mācību
gadu

Anketu, aptauju
rezultāti

Veidot skolēnos pašizziņas prasmes.

Klašu audzinātāji

Visu mācību
gadu

Ārpusstundu nodarbībās attīstīt skolēnos izziņas
darbības prasmes

Mācību priekšmetu
skolotāji

Visu mācību
gadu

Direktora vietnieks
izglītības jomā

Visu gadu

Ceļa izdevumi,
dalības maksa

Direktors

Direktora vietnieks
izglītības jomā

Visu gadu

Ceļa izdevumi

Direktors

Visu gadu

Tematiskie plāni,
mācību plāni

Direktora
vietnieks
izglītības jomā

Skolotājiem apmeklēt tālākizglītības kursus par
skolēnu mācību motivācijas veidošanas iespējām
un alternatīvās pedagoģijas metožu pielietošanas
iespējām.
Skolotājiem iepazīties ar citu skolu skolotāju
darba pieredzi mācību motivācijas veidošanā
skolēniem.
Skolā organizēt konkursus, tematiskas
pēcpusdienas, mācību priekšmetu nedēļas, kurās
skolēni varētu demonstrēt savas zināšanas,
prasmes.

Ārpusklases darba
organizators

Mācību un
audzināšanas
analīze
Mācību un
audzināšanas
analīze

Kontrole
Direktora
vietnieks
izglītības jomā
Direktora
vietnieks
izglītības jomā
Direktora
vietnieks
izglītības jomā
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2015./2016.m.g.
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Skolēnu mācību sasniegumi
Skolēnu mācību sasniegumus uzlabošana ikdienas mācību darbā.
Paaugstināt skolēnu ieinteresētību zināšanu, prasmju apguvē ikdienas mācību darbā.
• Skolēnu mācību rezultāti paaugstinājušies.
• Skolēni piedalās un gūst labus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs novada mērogā.
• Skolēnu mācību rezultāti ikdienas darbā un Valsts pārbaudes darbos ir optimāli.

Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Iesaistīt skolēnus projektu darbu izstrādē.
Organizēt konkursus.
Organizēt mācību priekšmetu nedēļas.
Veicināt skolēnu ieinteresētību aktivizējot
starppriekšmetu saiknes nozīmīgumu mācību
priekšmetu programmas apguvē.

Atbildīgais
Mācību priekšmetu
skolotāji
Mācību priekšmetu
skolotāji
Mācību priekšmetu
skolotāju
Mācību priekšmetu
skolotāji

Laiks

Resursi

Visu mācību gadu

Kancelejas preces

Visu mācību gadu

Bibliotēkas klāsts,
internets

2016. gada
janvāris – marts

Kancelejas preces

Visu mācību gadu

Kontrole
Direktora vietnieks
izglītības jomā
Direktora vietnieks
izglītības jomā,
Direktora vietnieks
izglītības jomā
Direktora vietnieks
izglītības jomā
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2015./2016.m.g.
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Atbalsts skolēniem
Montessori materiālu iegāde un izveide skolēnu izziņas darbības veicināšanai.
Izveidot daudzveidīgus un atbilstīgus mācību materiālus skolēniem.
• Pedagogi ir izveidojuši dažādus mācību materiālus skolēnu izziņas darbības veicināšanai.
• Skolēni prot izmantot mācību materiālus patstāvīgās izziņas darbībā.
• Skolēni ir ieinteresēti patstāvīgi gūt informāciju savu zināšanu pilnveidei.

Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Skolotājiem apmeklēt tālākizglītības kursus
paralternatīvo mācību metožu un materiālu
lietošanas iespējām.
Īstenot Montessori materiālu izveidi skolēnu
izziņas darbības veicināšanai.

Atbildīgais

Laiks

Resursi

Mācību priekšmetu
skolotāji

Visu mācību gadu

Kancelejas preces

Mācību priekšmetu
skolotāji

Visu mācību gadu

Kancelejas preces
IT resursi

Apmācīt skolēnus `mācību materiālu
izmantošanā informācijas ieguvei.

Mācību priekšmetu
skolotāji

Visu mācību gadu

Kancelejas preces

Mācīt skolēniem pašiem izgatavot didaktiskās
spēles mācību vielas apguvei.

Mācību priekšmetu
skolotāji

Visu mācību gadu

Kancelejas preces

Izglītot skolēnu vecākus par alternatīvo
metožu un materiālu lietderību, veidiem un
lietošanu.

Direktora vietnieks
izglītības jomā

2015.gada
septembrisdecembris

Telpas, IT resursi,
mācību materiāli

Kontrole
Direktora
vietnieks izglītības
jomā
MK vadītāji
Direktora
vietnieks izglītības
jomā
Direktora
vietnieks izglītības
jomā
Direktors
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2015./2016.m.g.
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Skolas vide
Vizuālās mākslas kabineta labiekārtošana.
Veikt kosmētisko remontu un mēbeļu iegādi vizuālās mākslas kabinetā.
• Veikts kosmētiskais remonts telpā;
• Iegādātas jaunas mēbeles;
• Izgatavoti podesti demonstrējumiem;
• Telpa ir iekārtota atbilstoši vizuālās mākslas kabineta prasībām.

Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Veikt kosmētisko remontu mākslas kabinetā.
Iegādāties jaunas mēbeles, veicot cenu aptauju.

Atbildīgais
Ēku un teritorijas
apsaimniekotājs
Ēku un teritorijas
apsaimniekotājs

Laiks

Resursi

Kontrole

2016.gads

Finanšu resursi

Direktors

2016.gads

Finanšu resursi

Direktors

Izgatavot podesti demonstrējumiem;

Remontstrādnieks

2016.gada
septembrisoktobris

Kokmateriāli

Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

Veikt kabineta noformēšanu atbilstoši tā
funkcijām.

Mākslas skolotājs

Visu gadu

Krāsas, otas.

Direktors
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2015./2016.m.g.
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Resursi
Datortehnikas atjaunošana klašu telpās.
Nodrošināt mācību priekšmetu kabinetus ar IT resursu pieejamību.
• 1.-4.kl. mācību kabinetos ir jauni datori;
• Skolotājiem ir iespēja izmantot IT mācību procesā;
• Skolēniem ir iespēja klases telpā izmantot IT izziņas darbībai.

Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Iegādāties datortehniku.

Atbildīgais
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

Laiks
2015. gada
augusts-decembris

Resursi

Kontrole

Finanšu resursi

Direktors

Ceļa izdevumi

Direktors

Skolotājiem apmeklēt tālākizglītības kursus par
IT izmantošanas iespējām mācību procesā,
projektu izstrādē.

Direktora vietnieks
Visu gadu
izglītības jomā

Izglītot skolēnus Par IT izmantošanas iespējām
patstāvīgās izziņas darbībā.

Informātikas
skolotājs

Visu gadu

Datortehnika

Direktora
vietnieks izglītības
jomā

Papildināt IT kabinetu ar datortehniku.

Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

2015. gada
augusts-decembris

Finanšu resursi

Informātikas
skolotājs
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2015./2016.m.g.
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.
Skolas atbalsta personāla, pedagogu, skolēnu un vecāku sadarbības sistēmas pilnveide.
Uzlabot sadarbību starp atbalsta personālu, izglītojamiem vecākiem un skolas vadību.
• Uzlabojusies skolēnu mācību motivācija.
• Izglītojamo vecāki aktīvāk iesaistās skolas sadzīvē.
• Skolēni prot diskutēt, izteikt konstruktīvus priekšlikumus skolas darba uzlabošanai.

Ieviešanas gaita
Uzdevumi

Atbildīgais
Sociālais
Pilnveidot plānu savstarpējās sadarbības
pedagogs,
iespējām.
izglītības
psihologs
Izglītot vecākus par sadarbības nepieciešamību Izglītības
un iespējām.
psihologs.
Organizēt kopīgas diskusijas skolēniem,
Direktora
vecākiem, atbalsta personālam un skolas
vietnieks izglītības
vadībai.
jomā
Organizēt kopīgus izglītojošus pasākumus,
Direktora
konkursus skolēniem, vecākiem un
vietnieks izglītības
pedagogiem.
jomā

Laiks

Resursi

Kontrole

2015.gada
septembrisdecembris

Cilvēkresursi

Direktors

Visu gadu

Telpa

Direktors

Visu gadu

Telpa

Direktors

Visu gadu

Cilvēkresursi
Telpa

Direktors
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2016./2017.m.g.
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Mācību saturs
Mācību stundu satura plānojuma pilnveide.
Mācību stundu satura plānojuma pilnveide 5.-6.kl. iekļaut alternatīvās mācību metodes un
iespējamo starppriekšmetu saiknes īstenošanu.
• Mācību stundu saturs atbilst plānojumam;
• Mācību satura plānojumā korekcijas tiek veiktas visa mācību gada garumā.
• Mācību stundas ir interesantas, saistošas, rosinošas.
• Skolēni iesaistās mācību materiālu izveidošanā.

Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Mācību satura plānojumos atspoguļot
alternatīvās mācību metodes un iespējamo
starppriekšmetu saiknes īstenošanu.
Veikt projektu, darbu, konkursu u.c.
izvērtēšanu, analīzi.
Iespēju robežās izmantot alternatīvo stundu
modeļus un citas darba formas, fiksējot tās
mācību tematiskajos plānos sadaļā
“Piezīmes”.

Atbildīgais
Direktora
vietnieks izglītības
jomā
Mācību
priekšmetu
skolotāji
Mācību
priekšmetu
skolotāji

Laiks
2016. gada
augusts,
septembris

Resursi

Kontrole

Pamatizglītības
standarts

Direktors

Visu gadu

Pamatizglītības
standarts

Direktora
vietnieks
izglītības jomā

Visu mācību gadu

Pamatizglītības
standarts,
paraugprogrammas

Direktora
vietnieks
izglītības jomā
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2016./2017.m.g.
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis

Novērtēšanas kritēriji

Mācīšana un mācīšanās
Izglītojamo mācīšanās prasmju pilnveidošana aktualizējot saikni ar dzīvi un norisēm sabiedrībā.
Pilnveidot izglītojamo mācīšanās prasmes aktualizējot saikni ar dzīvi un norisēm sabiedrībā.
• Skolotāji pedagoģiskajā procesā izmanto daudzveidīgas metodes.
• Izglītojamie izvirzīto mērķu sasniegšanai izmanto skolas piedāvātās iespējas /bibliotēku, lasītavu,
datorklasi, sporta zāli.
• Skolēni prot pielietot gūtās zināšanas atbilstošās situācijās.

Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Izzināt izglītojamā spējas un to atbilstību mācību
sasniegumiem katrā mācību priekšmetā.
Skolotājiem apmeklēt tālākizglītības kursus par
izglītojamo prasmju pielietot gūtās zināšanas atbilstoši
situācijām attīstīšanu, kā arī iepazīties ar citu skolu
skolotāju darba pieredzi .
Attīstīt izglītojamo mācīšanās prasmes. Uzlabot
izglītojamo pierakstu un citu mācību darba materiālu
kvalitāti
Skolā organizēt konkursus, izstādes, tematiskas
pēcpusdienas, mācību priekšmetu nedēļas, kurās
izglītojamajiem būtu nepieciešams pielietot praktiski
gūtās zināšanas.

Atbildīgais
Priekšmeta
skolotāji

Laiks
Visu gadu

Resursi
Kontrole
Izglītojamo datu Direktora
bāze, e-klase
vietnieks izglītības
jomā

Direktora
vietnieks
izglītības jomā

Visu gadu

Ceļa izdevumi,
dalības maksa

Direktors

Mācību
priekšmetu
skolotāji

Visu gadu

Tālākizglītības
kursu materiāli

Direktora
vietnieks izglītības
jomā

Visu gadu

Tematiskie
plāni, mācību
plāni

Direktora
vietnieks izglītības
jomā

Mācību
priekšmetu
skolotāji
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2016./2017.m.g.
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Izglītojamo sasniegumi
Skolēnu mācību sasniegumu uzlabošana valsts pārbaudes darbos.
Sekmēt skolēnu interesi un mācību sasniegumu paaugstināšanos.
• Paaugstinājušies izglītojamo mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos.
• Skolotāju darba analīzes apliecina skolēnu izaugsmi.

Ieviešanas gaita
Uzdevumi
MK analizēt pārbaudes darbu rezultātus, izdarīt
secinājumus, rezultātus salīdzināt ar novada un
valsts līmeni u.c.
Organizēt atklātās stundas un pieredzes
apmaiņu par daudzveidīgu metožu izmantošanu
mācīšanas un mācīšanās procesā
Iesaistīt skolēnus projektu darbu izstrādē.
Aktivizēt skolēnu patstāvīgās izziņas darbību.
Organizēt mācību priekšmetu nedēļas.

Atbildīgais
MK vadītāji

Mācību priekšmetu
skolotāji
Mācību priekšmetu
skolotāji
Direktora vietnieks
izglītības jomā
Mācību priekšmetu
skolotāju

Laiks
Visu mācību gadu

Resursi
Darbu analīzes

Visu mācību gadu
2017. gada
februāris - marts

Direktora vietnieks
izglītības jomā
Direktora vietnieks
izglītības jomā

Visu mācību gadu
Visu mācību gadu

Kontrole

Kancelejas preces
Bibliotēkas klāsts
internets
Telpa, izziņas
literatūra, IT.

Direktora vietnieks
izglītības jomā
Direktors
Direktora vietnieks
izglītības jomā
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2016./2017.m.g.
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

Atbalsts skolēniem
Individuālas un diferencētas pieejas izglītojamajiem pilnveidošana.
Pilnveidot individuālas un diferencētas pieejas izmantošanas iespējas skolēniem.
• Skolotāji apmeklējuši atbilstošus kursus par mācību procesa diferencēšanu .
• Samazinājies izglītojamo skaits ar zemu mācību sasniegumu līmeni.
• Uzlabojies izglītojamo sniegums novada un reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos.
• Tiek organizēta pieredzes apmaiņa šajā jomā ar citu skolu pedagogiem.

Ieviešanas gaita
Uzdevumi

Atbildīgais

Izveidot anketas izglītojamajiem, izpētīt viņu
Klašu audzinātāji
vajadzības, apkopot informāciju un analizēt to.
Motivēt skolēnus individuālo konsultāciju
apmeklēšanai
Vērot un analizēt mācīšanas un mācīšanās
procesu stundās. Organizēt pieredzes apmaiņu
par diferencētas pieejas mācību darbam
efektivitāti un problēmām.
Analizēt izglītojamo un skolotāju, vecāku
aptauju rezultātus par diferencētā darba
lietderību un efektivitāti.

Laiks

Resursi

Kontrole
Direktora
vietnieks izglītības
jomā

Visu mācību gadu

Transports

Direktora vietnieks
izglītības jomā

Visu mācību gadu

Telpa, transporta
pakalpojumi

Direktors

Mācību priekšmetu
skolotāji

Visu mācību gadu

Telpa

Direktora
vietnieks izglītības
jomā

Mācību priekšmetu
skolotāji

2017.gada aprīlis,
maijs

Aptauju rezultāti

Direktora
vietnieks izglītības
jomā
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2016./2017.m.g.
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Skolas vide
Skolas ēdamzāles labiekārtošana.
Uzlabot skolas ēdamzāles vizuālo tēlu.
• Ēdamzāles sienas ir gaišas.
• Iegādāti jauni galdi.
• Uz galdiem skolēnu darinātas salvetes un salvešu trauki.
• Uz galdiem skolēnu darinātas ziedu vāzes un salvešu trauki.
• Uzstādīti roku žāvējamie aparāti.

Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Iegādāties un uzstādīt roku žāvējamos
aparātus.
Iegādāt jaunus galdus.
Izgatavot salvetes un salvešu traukus.
Izgatavot ziedu vāzes.
Veikt telpas sienu krāsošanu gaišos toņos.

Atbildīgais
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Mājturības un
tehnoloģiju
skolotājs
Mājturības un
tehnoloģiju
skolotājs
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

Laiks
2016. gada
septembrisnovembris

Resursi

Kontrole

Transports
Finanšu līdzekļi

Direktors

2016. gada jūnijsdecembris

Finanšu līdzekļi

Direktors

2017.gada aprīlis,
maijs

Finanšu līdzekļi

Direktors

2017.gada aprīlis,
maijs

Finanšu līdzekļi

Direktors

2017.gada vasara

Finanšu līdzekļi
Krāsas
Cilvēkresursi

Direktors
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2016./2017.m.g.
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Resursi
Šķēršļu joslas papildināšana sporta laukuma zonā.
Pilnveidot kustību aktivitātes zonu sporta laukumā.
• Izgatavoti un uzstādīti koka konstrukciju šķēršļu kustību aktivitātēm.

Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Iesaistīties projektu izstrādē finanšu resursu
piesaistei.

Atbildīgais
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

Laiks

Resursi

Visu gadu

Pašvaldības
finansējums

Izzināt un apkopot skolēnu un viņu vecāku
idejas.

Klašu audzinātāji.

2016.gada
septembrisoktobris

Pašvaldības
finansējums

Iesaistīt skolēnus un viņu vecākus konstrukciju
izgatavošanā un uzstādīšanā.

Sporta skolotājs

2017.gada aprīlisjūnijs.

Pašvaldības
finansējums

Kontrole
Direktors
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
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2016./2017.m.g.
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis

Novērtēšanas kritēriji

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.
Informācijas apmaiņas sistēmas un skolas darba iekšējās kontroles un izvērtēšanas pilnveidošana.
Pilnveidot skolas darba organizāciju, paaugstinot skolas personāla un Skolas padomes locekļu
atbildību, pašiniciatīvu un sadarbību aktuālu skolas jautājumu risināšanā
• Izglītojamie un skolas personāls pārzina un ievēro iekšējo normatīvo aktu prasības.
• Skolas padomes darbs skolas darba plānošanā ir aktīvs.
• Pašnovērtējumā iesaistīti skolas personāls un vecāki, ir apzinātas skolas stiprās puses un
nepieciešamie uzlabojumi.
• Skolvadībā un mācību procesā tiek izmantotas IT. Regulāri tiek pilnveidota skolas mājas lapa.

Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Mērķtiecīgi plānot, vadīt un pārraudzīt skolas
darbu visos darbības virzienos, noteikt
atbildīgās personas.
Veikt iekšējo normatīvo aktu aktualizēšanu,
regulāri informējot skolēnus, vecākus
darbiniekus par izmaiņām tajos.
Veicināt un atbalstīt pašvērtēšanas procesu,
iesaistīt skolas personālu un vecākus skolas
stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo
uzlabojumu noteikšanā.
Regulāri pilnveidot skolas mājas lapu.

Atbildīgais
Laiks
Direktora
vietnieks izglītības Visu gadu
jomā
Direktora
vietnieks izglītības Visu gadu
jomā

Resursi
Kontrole
Skolas domes
nolikums,
Direktors
sanāksmju protokoli
Klases stundu darba
plāni

Direktors

Direktora
vietnieks izglītības Visu gadu
jomā

Aptauju materiāli.

Direktors

Informātikas
skolotājs

IT

Direktora
vietnieks izglītības
jomā

Visu gadu
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2017./2018.m.g.
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Mācību saturs
Mācību stundu satura plānojuma pilnveide
Mācību stundu satura plānojuma pilnveide 7-9.kl., iekļaujot tajā alternatīvās mācību metodes,
akcentējot starppriekšmetu saikni.
• Mācību satura plānojumā korekcijas tiek veiktas visa mācību gada garumā.
• Mācību priekšmetu programmas atbilst valsts normatīvajiem dokumentiem.
• Mācību stundas ir interesantas, saistošas un rosinošas.
• Skolēni iesaistās mācību materiālu izveidē.

Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Mācību satura plānojumos iekļaut alternatīvās
pedagoģijas metodes.
Skolotājiem iepazīties ar citu skolu skolotāju darba
pieredzi.
Plānot iespējamos patstāvīgās pastāvīgās izziņas
veicinošus pētnieciskos darbus mācību gada laikā.
Iespēju robežās izmantot alternatīvo stundu modeļus
un citas darba formas, fiksējot tās mācību
tematiskajos plānos sadaļā “Piezīmes”.

Atbildīgais
Direktora
vietnieks
izglītības jomā
Direktora
vietnieks
izglītības jomā
Mācību
priekšmetu
skolotāji
Direktora
vietnieks
izglītības jomā

Laiks
2017.gada
augusts,
septembris

Resursi

Kontrole

Pamatizglītības
standarts

Direktors

Visu gadu

Ceļa izdevumi

Direktors

Visu gadu

Pamatizglītības
standarts,
tematiskie plāni

Direktors

Visu mācību
gadu

Pamatizglītības
standarts,
Direktors
paraugprogrammas
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2017./2018.m.g.
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Mācīšana un mācīšanās
Skolēnu patstāvīgās mācīšanās prasmju pilnveidošana.
Pilnveidot skolēnu patstāvīgās mācīšanās prasmes.
• Skolēni prot patstāvīgi atrast nepieciešamo informāciju izmantojot bibliotēku un IT.
• Skolēni prot patstāvīgi gūtās zināšanas pielietot atbilstošās situācijās.
• Pedagogi ir izveidojuši dažādus mācību materiālus skolēnu patstāvīgās mācīšanās prasmju
pilnveidošanai.

Ieviešanas gaita
Uzdevumi

Atbildīgais
Direktora
Skolotājiem apmeklēt tālākizglītības kursus par skolēnu
vietnieks
patstāvīgās mācīšanās prasmju pilnveidošanas iespējām.
izglītības jomā
Skolotājiem iepazīties ar citu skolu skolotāju darba
Direktora
pieredzi izglītojamo patstāvīgās mācīšanās prasmju
vietnieks
pilnveidošanā.
izglītības jomā
Ārpusklases
Skolā organizēt konkursus, izstādes, tematiskas
darba
pēcpusdienas, mācību priekšmetu nedēļas.
organizators
Mācību
Akcentēt izglītojamo patstāvīgās mācīšanās prasmju
priekšmetu
pilnveidošanu mācību procesā.
skolotāji
Mācību
Attīstīt izglītojamo prasmes veikt adekvātu
priekšmetu
pašnovērtējumu.
skolotāji
Mācību
Turpināt ieviest un atbalstīt inovācijas mācību procesa
priekšmetu
organizēšanā un vadīšanā.
skolotāji

Laiks

Resursi

Kontrole

Visu gadu

Ceļa izdevumi,
dalības maksa

Direktors

Visu gadu

Ceļa izdevumi

Direktors

Visu gadu

Tematiskie
plāni, mācību
plāni

Visu gadu

Stundu plāni

Visu gadu

Tālākizglītības
kursu materiāli

Visu gadu

Tālākizglītības
kursu materiāli

Direktora
vietnieks
izglītības jomā
Direktora
vietnieks
izglītības jomā
Direktora
vietnieks
izglītības jomā
Direktora
vietnieks
izglītības jomā
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2017./2018.m.g.
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Skolēnu sasniegumi
Sekmēt skolēnu atbildības par mācību sasniegumiem paaugstināšanu.
Rosināt skolēnu interesi un atbildību par mācību sasniegumu paaugstināšanu.
• Skolēnu mācību rezultāti paaugstinājušies.
• Skolēni piedalās un gūst labus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs novada mērogā.
• Nav būtisku atšķirību gada vērtējumos un valsts pārbaudes darbos
• Tiek veidota skolēnu dinamikas uzskaite un analīze ikdienas mācību procesā un valsts pārbaudes
darbos.

Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Iesaistīt skolēnus projektu darbu izstrādē, lai
rosinātu izziņas darbību un veicinātu mācību
sasniegumu paaugstināšanos.

Atbildīgais

Laiks

Resursi

Kontrole

Mācību priekšmetu
skolotāji

Visu mācību gadu

Kancelejas preces

Direktora vietnieks
izglītības jomā

Aktivizēt skolēnu patstāvīgās izziņas darbību.

Direktora vietnieks
izglītības jomā

Visu mācību gadu

Organizēt mācību priekšmetu nedēļas.

Mācību priekšmetu
skolotāji

2018. gada
februāris – marts

Organizēt atklātās stundas un pieredzes
apmaiņu par daudzveidīgu metožu
izmantošanu mācīšanas un
mācīšanās procesā.

Direktora vietnieks
izglītības jomā

Visu mācību gadu

Bibliotēkas klāsts
internets
Telpa
Cilvēkresursi
IT resursi
Cilvēkresursi

Direktors
Direktora vietnieks
izglītības jomā
Direktors
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2017./2018.m.g.
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Atbalsts skolēniem
Veidot izglītojamo izpratni par mācību aktualitāti savas karjeras veidošanā.
Paplašināt skolēnu zināšanas un to pielietojumu karjeras izglītībā.
• Skolēni zina un izprot zināšanu nozīmi karjeras izaugsmē.
• Uzlabojušies mācību sasniegumu rezultāti.
• Skolēniem ir priekšstats par savas karjeras izglītības virzību.

Ieviešanas gaita
Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Resursi

Organizēt izglītojošus pasākumus izglītojamo
karjeras izaugsmes iespēju iepazīšanai.

Klašu audzinātāji

Visu mācību gadu

Transports

Organizēt tikšanās ar dažādu profesiju
pārstāvjiem un studentiem.

Direktora vietnieks
izglītības jomā

2017.septembris–
novembris
2018.gada
februāris-aprīlis

Telpa, transporta
pakalpojumi

Iesaistīt skolēnu vecākus skolēnu karjeras
izaugsmes sekmēšanas pasākumu
organizēšanā un dalībā.

Klašu audzinātāji

Visu mācību gadu

Telpa

Izstrādāt karjeras izglītības programmu 1.9.kl.skolēniem.

Klašu audzinātāji

2017.gada
augusts-oktobris

Tālākizglītības
kursu materiāli
IT resursi

Kontrole
Direktora
vietnieks izglītības
jomā
Direktors
Direktora
vietnieks izglītības
jomā
Direktora
vietnieks izglītības
jomā
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2017./2018.m.g.
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Skolas vide
Skolēnu atpūtas telpas labiekārtošana.
Labiekārtot skolēnu atpūtas telpu, nodrošinot pilnvērtīgu (saturīgu) brīvā laika pavadīšanu.
• Telpa papildināta ar galdu, krēsliem un plauktiem.
• Telpā veikts kosmētiskais remonts.
• Telpā ir iespēja atskaņot mūziku.
• Telpā ir pieejamas dažāda galda spēles.
• Skolēni labprāt uzturas atpūtas telpā.

Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Izgatavot plauktus galda spēļu novietošanai
(iesaistot skolēnus).
Iegādāties mēbeles-galdu un krēslus.
Iegādāties galda spēles.
Iegādāties CD.
Veikt telpā kosmētisko remontu.

Atbildīgais
Mājturības un
tehnoloģiju
skolotājs un ēku
apsaimniekotājs.
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Direktora
vietnieks izglītības
jomā
Direktora
vietnieks izglītības
jomā
Direktora
vietnieks izglītības
jomā

Laiks

Resursi

Kontrole

2017g.oktobris–
2018.g.aprīlis

Finanšu līdzekļi
Kokmateriāli

Direktors

2017.gada augustsdecembris

Finanšu līdzekļi

Direktors

Visu gadu

Finanšu līdzekļi

Direktors

Visu gadu

Finanšu līdzekļi

Direktors

2018.gada jūlijsaugusts

Finanšu līdzekļi
Krāsas

Direktors
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2017./2018.m.g.
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Resursi
Ierīču klāsta papildināšana rotaļu laukumā skolas pagalmā.
Papildināt ierīču klāstu rotaļu laukumā, izveides procesā iesaistot arī skolēnus un viņu vecākus.
• Atjaunotas esošās ierīces.
• Papildināts ierīču klāsts skolēnu kustību aktivitātēm.
• Sakārtoti celiņi, papildināta baskāju taka.
• Skolēni labprāt brīvo laiku pavada aktīvā darbībā skolas pagalma rotaļu laukumā.

Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Apkopot idejas ierīču klāstam.
Izgatavot ierīces kustību aktivitātēm, iesaistot
skolēnus un viņu vecākus darba procesā.
Papildināt baskāju taku.

Atbildīgais
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Sporta skolotājs

Laiks

Resursi

Kontrole

Visu gadu

Cilvēkresursi

Direktors

2018. gada martsjūnijs

Finanšu resursi
Cilvēkresursi

Direktors

2017.gada
oktobris–
2018.gada aprīlis

Finanšu resursi
Cilvēkresursi

Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
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2017./2018.m.g.
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana.
Skolas darba organizācijas un pārraudzības sistēmas pilnveide.
Skolas darba vispārējas un detalizētas vērtēšanas veikšana un ieinteresēto pušu iepazīstināšana ar
pašvērtējuma ziņojumu
•Vērtēšanas procesā ir iesaistīti skolotāji, skolas darbinieki, skolēni un viņu vecāki.
• Izstrādāts skolas pašnovērtēšanas modelis, norādītas atbildīgās personas.
• Skolas darba vērtēšanas rezultāti tiek izmantoti skolas darba pilnveidošanai un attīstīšanai.
• Ar skolas attīstības plānu iepazīstinātas visas ieinteresētās puses – vecāki, pedagogi, pašvaldība.

Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Iepazīstināt skolotājus, skolēnus, vecākus ar nepieciešamību
piedalīties skolas darba pašnovērtēšanā.
Izstrādāt pašnovērtēšanas modeli /laika, atbildīgo personu
sadalījums/.
Veikt skolas darbinieku, skolēnu un viņu vecāku
anketēšanu.
Veikt detalizētu skolas darba vērtēšanu pamatjomās,
balstoties uz vispārīgās vērtēšanas rezultātiem.
Iepazīstināt skolas darbiniekus, skolēnus un viņu vecākus ar
pašvērtējuma ziņojumu.
Izstrādāt skolas prezentācijas materiālus.
Ievērojot demokrātisku pieeju izstrādāt attīstības plānu
2018./2019.-2020./2021.m.g

Atbildīgais
Direktora vietnieks
izglītības jomā.
Direktora vietnieks
izglītības jomā.
Direktora vietnieks
izglītības jomā.
Direktora vietnieks
izglītības jomā.
Direktora vietnieks
izglītības jomā.
Direktora vietnieks
izglītības jomā.
Direktora vietnieks
izglītības jomā.

Laiks
2017.gada oktobris
2017.gada septembrisnovembris
2018.g. janvāris,
februāris
2018.gada martsaprīlis

Resursi

Kontrole

Telpa

Direktors

Cilvēkresursi, IT

Direktors

Cilvēkresursi,
anketas
Cilvēkresursi,
anketas

Direktors
Direktors
Direktors

2018.gada maijs

Cilvēkresursi, IT

Direktors

2018.gada aprīlis jūnijs

Telpa
Cilvēkresursi, IT

Direktors

Izskatīts Pedagoģiskās padomes sēdē 27.05.2015. protokols Nr.1 un Skolas padomes sēdē 03.06.2015. Nr.4.
Griķu pamatskolas direktore

D.Vīlipa

Vīlipa 26319902
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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
2015.gada 27.augustā

prot.Nr.18, 12.p.

Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Mežotnes internātvidusskola” nolikumā
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes
internātvidusskola” direktores D.Peņķes 2015.gada 10.augusta iesniegumā izteikto lūgumu par
izmaiņām skolas nolikumā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
izdarīt Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Mežotnes internātvidusskola” nolikumā
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 28.janvārī) grozījumu un izteikt 2.punktu
šādā redakcijā:
„2. Skolas adrese ir: „ Mežotnes internātvidusskola”, Skolas iela 1, Garoza, Mežotnes pag.,
Bauskas nov., LV-3926.”
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2010.gada 28.janvārī (prot. Nr.1, 20.§)

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Mežotnes internātvidusskola”
NOLIKUMS
(Grozījumi: 26.05.2011.; 11.04.2013.; 27.02.2014.; 27.08.2015.)
Bauskā
2010.gada 28.janvārī

Nr.8
Izdots saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma 9.pantu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Mežotnes internātvidusskola” (tālāk tekstā– skola) ir
Bauskas novada Bauskas novada domes (tālāk tekstā – dibinātājs)pārraudzībā esoša vispārējās
izglītības iestāde skolas izglītības programmu īstenošanai. (11.04.2013.grozījumu redakcijā.)
2. Skolas adrese ir: „Mežotnes internātvidusskola”, Skolas iela 1, Garoza, Mežotnes pag.,
Bauskas nov., LV-3926. (27.08.2015.grozījumu redakcijā.)
3. Skolai ir savs zīmogs, norēķinu konti kredītiestādēs. Skolai var būt sava simbolika.
(26.05.2011.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 licencētās izglītības programmas;
6.2. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;
6.3. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus;
6.4. sadarboties ar izglītojamo (turpmāk– skolēnu) vecākiem, lai nodrošinātu izglītības
ieguvi visiem skolēniem.
III. Īstenojamās izglītības programmas
7. Izglītojošo darbību skolā reglamentē izglītības programma. Skola īsteno:
7.1. Pamatizglītības (5.-9.klase) programma – kods 21011111;
7.2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma – kods 31011011;
7.3. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma – kods
31014011. (Papildināts ar 27.02.2014.grzījumiem.)
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 pamatorganizācijas forma skolā ir mācību stunda, mācību nodarbība. 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) 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. Skola piedāvā internāta pakalpojumus, kura darbība noris saskaņā ar skolas direktora
apstiprinātiem iekšējiem noteikumiem. (27.02.2014.grozījumu redakcijā.)
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 virziens un kompetence
noteikta tās reglamentā.
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.
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. (11.04.2013.grozījumu redakcijā.)
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.
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.
26. Skolas padomes sastāvs, izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Vispārējās izglītības
likumā un skolas padomes nolikumā.
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27. Skolēnu pašpārvaldi pēc savas iniciatīvas un ar skolas pedagogu un direktora atbalstu veido
skolēni. Tā darbojas saskaņā ar skolēnu pašpārvaldes 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 sniedz ēdināšanas, ārpusstundu darba, kā arī citus pakalpojumus (telpu īre u.c.), ja tas
netraucē izglītības programmu īstenošanai. 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 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
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.
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XI. Skolas nolikuma un tā grozījumu 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.

MEŽOTNES INTERNĀTVIDUSSKOLAS
DIREKTORE

(paraksts)
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D.PEŅĶE

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
2015.gada 27.augustā

prot.Nr.18, 13.p.

Par L.Jurcikas iecelšanu vispārējās izglītības iestādes
„Codes pamatskola” direktora amatā
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, kas nosaka to, ka
novada pašvaldība pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības
iestāžu, tai skaitā internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu,
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sportā vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes
ministriju, bet profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslā vai kultūrā vadītājus, saskaņojot ar
attiecīgās nozares ministriju,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka to, ka tikai
pašvaldības dome ir tiesīga iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī
citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Iecelt Lailu Jurciku, personas kods xxxx, Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādes „Codes pamatskola” direktora amatā.
2. Noteikt L.Jurcikai mēneša darba algu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem
un Bauskas novada domes pieņemtajiem lēmumiem, kas reglamentē darba samaksu
pedagoģiskajiem darbiniekiem.
3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma
saņemšanas.
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
2015.gada 27.augustā

prot.Nr.18, 14.p.

Par komisijas izveidošanu
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Izglītības nodaļas reglamenta 11.5. apakšpunktu, kas nosaka, ka nodaļai ir tiesības sniegt
priekšlikumus pašvaldībai par konsultatīvo padomju, komisiju un darba grupu ar izglītību saistītu
jautājumu risināšanai veidošanai, Izglītības nodaļa lūdz izveidot komisiju Bauskas novada
izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas plāna izstrādei.
Pamatojoties uz Izglītības likumu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 21.panta pirmās daļas 5.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas plāna izstrādei
komisiju šādā sastāvā:
Māra Bauvare – Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja;
Ieva Bronko-Pastore – sabiedrības pārstāve;
Māra Graudiņa- Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Bauskas
starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja;
Arnolds Jātnieks- Bauskas novada domes deputāts;
Zaiga Kārkliņa- Bauskas novada administrācijas Ekonomikas un finanšu nodaļas
ekonomiste;
Aivija Kursīte- Bauskas novada domes deputāte;
Mārīte Ķikure- Bauskas novada domes deputāte;
Ineta Ruhocka- Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietniece;
Ilze Tijone- Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;
Olita Vulāne- Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas metodiķe.
2. Noteikt komisijas darbību līdz 2015.gada 31.oktobrim.
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
2015.gada 27.augustā

prot.Nr.18, 15.p.

Par grozījumu Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā „Par
izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu
sarakstiem”
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 10.augustā saņemts vispārējās izglītības iestādes
„Ozolaines pamatskola” direktores Lilijas Bulas 2015.gada 7.augusta iesniegums Nr.1-1/20 ar
lūgumu mainīt apkopēju slodzes no 2,2 uz 2,4 un piešķirt finansējumu 0,2 apkopējas slodžu
apmaksai ēdnīcas ēdamzāles un sanitāro telpu kopšanai.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu „Par ēdināšanas
nodrošināšanu Bauskas novada pašvaldības iestādēs” Bauskas novada pašvaldības izglītības
iestādēs ēdināšanas pakalpojumus ar 2015.gada 1.septembri jānodrošina, izmantojot
ārpakalpojumu.
Saskaņā ar Iepirkumu komisijas iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Bauskas
novada pašvaldības iestādēs” ID Nr.BNA 2015/020 piedāvājumu izvērtēšanas sēdē 2015.gada
2.jūlijā pieņemto lēmumu līguma par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, slēgšanas tiesības
piešķirtas SIA „ANIVA”.
Ievērojot iepriekš minēto, Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei
„Ozolaines pamatskola” ir jānodrošina ēdamzāles, izglītojamo sanitāro telpu un garderobes
uzkopšana.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 2011.gada
28.jūlija Bauskas novada domes noteikumiem Nr.15 „Par novada izglītības iestāžu amatu
vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” 17.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumā „Par izglītības iestāžu no
pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem” šādu grozījumu un izteikt
11.pielikuma „Ozolaines pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” 3.punktu
šādā redakcijā:
Nr.p.
k.

Amata nosaukums

3.

Apkopējs

Amatu
saime
(apakšsaime)
13 I A

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

1

360

2,4

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.septembrī.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Mēneša
alga
kopā
euro
864

11.pielikums

Ozolaines pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
(Grozījumi 28.05.2015., 30.07.2015., 27.08.2015.)
Nr.
p.k.

Amata nosaukums

1.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs (no 01.09.2015.)
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs
Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem
Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem
Svītrots ar 30.07.2015.grozījumiem
Sociālais pedagogs
Aukle
Ēkas dežurants
Kopā
Remontstrādnieks (01.06. 2015.31.08.2015.)
Pavisam kopā

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

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

3 II B

Slodze

8

Algas
likme
euro
599

1

Mēneša
alga kopā
euro
599

18.3 II
13 I A
13 I A
13 III
13 II

7
1
1
4
2

504
360
360
367
360

39 I
13 I B
x
13 III

3
2
x
4

435
360
360
x
367

0,75
2,4
1
0,4
2,5
0
0
0
0,5
2
0,5
11.05
0,6

378
864
360
147
900
0
0
0
218
720
180
4366
220

x

x

x

13.60

5445

Maza institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

(paraksts)

R.ĀBELNIEKS
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 27.augustā

prot.Nr.18, 16.p.

Par grozījumiem 2014.gada 31.jūlija noteikumos Nr. 9 „Kārtība, kādā tiek
piešķirtas brīvpusdienas vai nodrošināti papildus ēdināšanas pakalpojumi no
pašvaldības piešķirto līdzekļu brīvpusdienām atlikuma Bauskas novada
vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”
Lai nodrošinātu brīvpusdienas iespējami plašākam izglītojamo lokam, racionāli
izmantotu pašvaldības piešķirtos līdzekļus Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu un
pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem, uzlabotu izglītības iestāžu apmeklētību,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvalžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī šāda darbība nav aizliegta ar likumu, 15.panta pirmās daļas
4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Izdarīt Bauskas novada domes 2014.gada 31.jūlijā noteikumos Nr.9 „Kārtība, kādā tiek
piešķirtas brīvpusdienas vai nodrošināti papildus ēdināšanas pakalpojumi no pašvaldības
piešķirto līdzekļu brīvpusdienām atlikuma Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu
izglītojamajiem” šādus grozījumus:
1. Papildināt 1.punktu aiz vārdiem „vispārējās izglītības” ar vārdiem „un pirmsskolas
izglītības”.
2. Aizstāt 1.punktā skaitli „4.” ar skaitli „5”.
3. Papildināt 3.punktu aiz vārdiem „vispārējās izglītības” ar vārdiem „un pirmsskolas
izglītības” un aiz vārda „ēdienreizēs” ar vārdiem „vai segt ēdināšanas izmaksu starpību”.
4. Svītrot 7.punktu.
5. Papildināt 8.3.apakšpunktu aiz vārdiem „vispārējās izglītības” ar vārdiem „un
pirmsskolas izglītības”.
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

NOTEIKUMI
Bauskā
2014.gada 31.jūlijā

Nr.9

Kārtība, kādā tiek piešķirtas brīvpusdienas vai nodrošināti papildus
ēdināšanas pakalpojumi no pašvaldības piešķirto līdzekļu brīvpusdienām
atlikuma Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem
(Grozījumi 27.08.2015.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām"
12.pantu,
15.panta
pirmās daļas 4.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu un Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 21.punktu
1.

2.

3.

4.

5.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības un
pirmsskolas izglītības iestādes drīkst sadalīt līdzekļus brīvpusdienu vai papildus ēdināšanas
pakalpojuma nodrošināšanai vispārējo izglītības iestāžu izglītojamajiem no Bauskas
novada pašvaldības piešķirto līdzekļu brīvpusdienām obligātās pirmsskolas izglītības un
5.–9.klašu izglītojamajiem atlikuma. (27.08.2015.grozījumu redakcijā.)
Finansējuma piešķiršanas mērķis ir sniegt atbalstu izglītojamo ģimenēm uzlabot izglītības
iestāžu apmeklētību, izglītojamo mācību sasniegumus, sekmēt veselīga un līdzsvarota
uztura lietošanu, kā arī nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu pieejamību, iegādāto produktu
efektīvu izlietošanu un piešķirto finanšu līdzekļu izglītojamo ēdināšanai racionālu
izlietošanu.
Pašvaldības piešķirto līdzekļu brīvpusdienām atlikumu, kas izglītības iestādē radies
izglītojamo slimības, citu kavējumu vai atteikuma dēļ, Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs izlietot šīs
izglītības iestādes 10.–12.klašu vai pirmsskolas grupu izglītojamo brīvpusdienām,
izglītojamo ēdināšanai citās ēdienreizēs (piem., launags vai brokastis, ja šādi ēdināšanas
pakalpojumi izglītības iestādē tiek sniegti, izglītojamo ēdināšanai izglītības iestādes
organizētās nometnēs) vai segt ēdināšanas izmaksu starpību. (27.08.2015.grozījumu
redakcijā.)
Izglītības iestādes vadītājs izveido komisiju, kas pirms katra semestra noslēguma izvērtē
iesniegumus par brīvpusdienu vai papildus ēdināšanas pakalpojumu piešķiršanu. Komisijā
iekļaujami ne mazāk kā 3 dalībnieki – vecāku, personu, kas viņus aizstāj, un izglītības
iestādes pedagogu pārstāvji.
Pamatojoties uz šiem noteikumiem un Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes
pilngadīgo izglītojamo, izglītojamo vecāku vai personu, kas viņu aizstāj, vai izglītības
iestādes pedagogu iesniegumiem, komisija izvērtē un sniedz atzinumu – ieteikumu par
brīvpusdienu vai papildus ēdināšanas pakalpojumu piešķiršanu.

6.

Pēc komisijas ieteikuma izglītības iestādes vadītājs izdod rīkojumu par brīvpusdienu vai
papildus ēdināšanas pakalpojumu piešķiršanu konkrētajam izglītojamajam konkrētajā laika
periodā, informējot par to iesniedzēju.
7.
Svītrots ar 27.08.2015.grozījumiem.
8. Brīvpusdienu vai papildus ēdināšanas pakalpojumu izglītības iestādes izglītojamajiem
piešķiršanas kritēriji prioritārā secībā ir šādi:
8.1. daudzbērnu ģimenes, kurās ir 3 un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem;
8.2. situācijās, kad uz ēdināšanas pakalpojumiem pretendē vairākas vienlīdzīgas daudzbērnu
ģimenes, prioritāte brīvpusdienu vai papildus ēdināšanas pakalpojumu saņemšanā ir
jaunāko klašu skolēniem, ievērojot paritātes principu;
8.3. vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamie, kuru vecākiem ģimenē ir
krīzes situācija (piem., abi vecāki zaudējuši darbu u.c.); (27.08.2015.grozījumu redakcijā)
8.4. izglītojamie ar augstiem sasniegumiem, apzinīgu attieksmi pret mācību darbu, izglītības
iestādi un sabiedrību.
9. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.septembrī.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

(paraksts)

R.ĀBELNIEKS
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prot.Nr.18, 17.p.

Par papildu mācību stundu piešķiršanu apvienotajām klasēm vispārējās
vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena un vispārējās vidējās izglītības
matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu nodrošināšanai
2015./2016.mācību gadā
Ievērojot Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts
ģimnāzija” direktora R.Žabova 2015.gada 5.jūlija iesniegumu Nr.1-11/79, Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Īslīces vidusskola” direktora p.i. J.Greiera 2015.gada
4.augusta iesniegumu Nr.1-11/56, Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Uzvaras vidusskola” direktores E.Borkovskas 2015.gada 6.augusta iesniegumu Nr.1-25/49,
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas 2.vidusskola” direktores p.i.
I.Bronko-Pastores 2015.gada 10.augusta iesniegumu Nr.1-11.2/5 par vispārējās vidējās izglītības
programmu realizēšanu 2015./2016.mācību gadā, Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada administrācija” Izglītības nodaļa, izvērtējot mācību plānus vispārējās vidējās izglītības
programmu realizēšanai,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Bauskas
novada domes 2014.gada 31.jūlija noteikumiem 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”,
Bauskas novada dome nolemj:
Atļaut 2015./2016.mācību gadā papildus tarificēt mācību stundas klases dalīšanai grupās
atsevišķu mācību priekšmetu apguvei:
1. Bauskas Valsts ģimnāzijas apvienotajai 12.klasei par pamatu ņemt vispārējās vidējās
izglītības matemātikas dabaszinību un tehnikas virziena programmas mācību plānu, papildus
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošās programmas apguvei tarificēt līdz 21 mācību
stundai.
2. Bauskas 2.vidusskolas apvienotajai 12.klasei par pamatu ņemt vispārējās vidējās izglītības
matemātikas dabaszinību un tehnikas virziena programmas mācību plānu, papildus vispārējās
vidējās izglītības vispārizglītojošās programmas apguvei tarificēt līdz 21 mācību stundai.
3. Īslīces vidusskolas apvienotajai 11./12.klasei vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošās
ievirzes programmas apguvei tarificēt līdz 17 mācību stundām.
4. Uzvaras vidusskolas apvienotajai 11./12.klasei vispārējās vidējās izglītības matemātikas
dabaszinību un tehnikas virziena programmas apguvei tarificēt līdz 17 mācību stundām.
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
2015.gada 27.augustā

prot.Nr.18, 20.p.

Par finansējuma piešķiršanu gājēju un veloceliņa uz Rītausmām, Īslīces
pagastā būvniecībai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā kā viena
no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu, tajā skaitā ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu,
Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 „Par valsts un pašvaldību autoceļu
ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 6.pielikumu, likuma „Par valsts budžetu
2015.gadam” 14.panta sestās daļas 1.apakšpunktu, kas pieļauj pašvaldībai uzņemties ilgtermiņa
saistības ceļu, ielu un tiltu investīciju projektiem, kuros pašvaldības finansējums nav mazāks par
20 % no kopējām izmaksām, Bauskas novada domes 2015.gada 20.augusta sēdes lēmumu „Par
aizņēmumu gājēju un veloceliņa uz Rītausmām, Īslīces pagastā būvniecībai”, ievērojot Bauskas
novada pašvaldības 2015.gada budžeta prioritātes un iepirkumus:
1) atklāts konkurss „Gājēju un veloceliņa uz Rītausmas, Īslīces pagastā būvniecība”,
iepirkuma identifikācijas numurs BNA 2015/029, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem
2015.gada 12.augustā noslēgts līgums ar SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate””, kopējā
līguma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 601 930,56 EUR;
2) iepirkums „Būvuzraudzības veikšana gājēju un veloceliņa uz Rītausmas, Īslīces pagastā
būvdarbiem”, iepirkuma identifikācijas numurs BNA 2015/031, saskaņā ar iepirkuma
rezultātiem 2015.gada 10.augustā noslēgts līgums ar SIA „BaltLine Globe”, kopējā līguma
summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 7 524,99 EUR;
3) iepirkums „Ielu rekonstrukcijas, gājēju un veloceliņu tehnisko projektu izstrāde un
autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas numurs BNA 2014/027, saskaņā ar iepirkuma
rezultātiem 2014.gada 1.jūlijā noslēgts līgums ar SIA „BM-projekts”, kopējā līguma summa,
ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 726 EUR;
rezultātā noteiktās kopējās būvniecības izmaksas 610 181,55 EUR, tajā skaitā:
- 2015.gadā 185 954,73 EUR; tajā skaitā sadalījumā pa finansēšanas avotiem -pašvaldības
finansējums 20 % 37 190,95 EUR, aizņēmums 148 763,78 EUR;
- 2016.gadā 423 621,82 EUR, tajā skaitā sadalījumā pa finansēšanas avotiem - pašvaldības
finansējums 20 % 84 724,36 EUR, aizņēmums 338 897,46 EUR;
- 2017. - 2021.gadā 605 EUR (121 EUR katrā gadā) būvuzraudzības izmaksām būvdarbu
garantijas periodā no pašvaldības finansējuma,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt iestādei „Bauskas novada administrācija” no Bauskas novada pašvaldības
2015.gada budžeta rezerves fonda finansējumu 37 190,95 EUR gājēju un veloceliņa uz
Rītausmām, Īslīces pagastā būvniecībai.
2. Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetā iestādei „Bauskas novada administrācija”
paredzēt 84 724,36 EUR gājēju un veloceliņa uz Rītausmām, Īslīces pagastā būvniecībai.

3. Bauskas novada pašvaldības 2017., 2018., 2019., 2020., 2021.gada budžetā iestādei
„Bauskas novada administrācija” paredzēt 121 EUR katru gadu būvuzraudzības
izmaksām būvdarbu garantijas periodā.
4. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai
finansējuma piešķīrumu no rezerves fonda iekļaut kārtējos 2015.gada budžeta
grozījumos.
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Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” nolikumā
Ievērojot veicamo darbu apjomu, ar mērķi paaugstināt Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācija” Iepirkumu nodaļas kapacitāti, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8., 13.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1.

Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikumā
šādu grozījumu:
Izteikt nolikuma 2.pielikuma „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” amatu saraksts” sadaļas „Iepirkuma nodaļu” 3.punktu šādā redakcijā:
3.

2.

Iepirkuma speciālists

2 III B

9

925

Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.novembrī.
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Par nekustamā īpašuma Kalna ielā 1, Bauskā daļas iznomāšanu
Bauskas novada domē saņemts SIA „NI” iesniegums, kurā izteikts lūgums iznomāt
pašvaldībai piederošā zemesgabala Kalna ielā 1, Bauskā daļu 356 m² platībā piebraucamā ceļa
ierīkošanai uz nekustamo īpašumu Kalna iela 3, Bauskā.
Izskatot SIA „NI” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums Kalna iela 1, Bauskā, kadastra Nr. 4001 004 0208, sastāv no divām
zemes vienībām: zemes vienības, kadastra apzīmējums 4001 004 0208, ar platību 536 m² un
zemes vienības, kadastra apzīmējums 4001 004 0249, ar platību 356 m². Nekustamais īpašums
Kalna iela 1, Bauskā pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu
nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumu Nr. 100000195396.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu un saskaņā ar
Bauskas novada pašvaldības 2010.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru” 6.2.apakšpunktu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Nodot iznomāšanai nekustamā īpašuma Kalna iela 1, Bauskā, kadastra Nr. 4001 004
0208, sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0249 ar platību 356
m², uz laiku līdz 2025.gada 30.septembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības nomnieka noskaidrošanai.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dambja iela 4A,
Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 17.jūnijā saņemts SIA „TORNADO” iesniegums,
kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu Dambja iela 4A, Bauskā.
Izskatot SIA „TORNADO” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums Dambja iela 4A, Bauska, kadastra Nr. 4001 003 0107, sastāv no
zemes vienības ar platību 2111 m², kadastra apzīmējums 4001 003 0107, un pieder Bauskas
novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas Zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījumu Nr. 100000168867.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļā noteikts, ka atvasinātas
publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādei to funkciju nodrošināšanai.
Nekustamais īpašums Dambja iela 4A, Bauskā pašvaldībai un tās iestādēm pašvaldības
funkciju nodrošināšanai nav nepieciešams. Tas robežojas ar SIA „TORNADO” īpašumu Dambja
iela 4, Bauska, kadastra Nr. 4001 003142, un tam nav iespējams nodrošināt atsevišķu pieslēgumu
koplietošanas ielai.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu Dambja iela 4A, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr. 4001 003 0107, kas sastāv
no zemes vienības 2111 m² platībā, kadastra apzīmējums 4001 003 0107.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
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Par nekustamā īpašuma „Vīķi” daļas Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 24.jūlijā saņemts SIA „INCEPTO” iesniegums
(reģistrēts ar Nr.3-14.24/1027), kurā tiek lūgts iznomāt zemi lauksaimniecības produkcijas
pārstrādes ceha būvniecībai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „Vīķi”,
kadastra Nr.4052 006 0118, reģistrēts Bauskas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000517868 uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Nekustamais īpašums „Vīķi”, kadastra Nr.4052 006 0118, sastāv no zemes vienības 10,3
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 006 0118.
Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 „Bauskas
novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” nekustamā īpašuma „Vīķi” plānotā izmantošana ir noteikta publiskā apbūve.
Šo noteikumu 281.5. apakšpunkts nosaka, ka uz publiskās apbūves zemes atļauts būvēt vieglās
ražošanas uzņēmumu, kas rada nebūtisku piesārņojumu, saskaņojot ar pašvaldību.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamās zemes vienības daļu
tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un publicēta pašvaldības
mājaslapā interneta sadaļā „Noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo
zemesgabalu.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo un trešo daļu un Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.3.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt SIA „INCEPTO” nekustamā īpašuma „Vīķi” zemes vienības ar kadastra Nr. 4052
006 0118 daļu 0,2 ha platībā ar apbūves tiesībām gaļas izstrādājumu ceha ražotnes būvniecībai.
3. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.09.2015. līdz 01.09.2027.
4. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar SIA „INCEPTO” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu.”
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Par sociālā dzīvokļa Rīgas iela xx, Bauska, Bauskas nov.
īres līguma atjaunošanu
2013.gada 18.septembrī ar S. K. tika noslēgts sociālā dzīvokļa Rīgas ielā xx, Bauskā,
Bauskas nov. īres līgums. 2015.gada 29.jūlijā saņemts S.K. iesniegums ar lūgumu pagarināt
sociālā dzīvokļa Rīgas ielā xx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Izskatot S.K. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
S.K. ģimene īrē sociālo dzīvokli Rīgas ielā xx, Bauskā, Bauskas nov. un sociālā dzīvokļa
īres līguma beigu termiņš ir 2015.gada 31.jūlijs;
S.K. ģimenei piešķirts trūcīgās personas statuss līdz 2015.gada 31.oktobrim;
2015.gada 7.jūlijā īrniecei S.K. īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, parāds bija 2125,19 EUR. Saskaņā ar noslēgto vienošanos no
2013.gada jūnija regulāri tiek veikti ikmēneša maksājumi 85,37 EUR. Vienošanās nosacījumus
S.K.apzinīgi pilda.
Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, kas nosaka, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks
par sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa
ģimenes locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa Rīgas iela xx, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 īres līguma
termiņu ar S.K., personas kods xxx, līdz 2015.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” sociālā
dzīvokļa Rīgas ielā xx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu ar S.K. noformēt ar
rakstisku papildu vienošanos pie spēkā esošā īres līguma.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs
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Par sociālā dzīvokļa „Pamati”-x, Codes pagastā
īres līguma atjaunošanu
2009.gada 30.jūnijā ar V. R. tika noslēgts sociālā dzīvokļa „Pamati”x, Codes pag., Bauskas
nov. īres līgums. 2014.gada 30.oktobrī sociālā dzīvokļa īres līgums tika atjaunots. 2015.gada
17.jūlijā saņemts V.R. iesniegums ar lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa „Pamati”x, Codes
pagastā, Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Izskatot V.R.iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
V. R. īrē sociālo dzīvokli „Pamati”-x, Codes pagastā, Bauskas nov. un sociālā dzīvokļa
īres līguma termiņš beidzies 2015.gada 30.aprīlī;
V.R. piešķirts trūcīgās personas statuss līdz 2015. gada 31.decembrim;
sociālā dzīvokļa īrniekam V.R. nav īres un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, parādu.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, kas nosaka, sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes
locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa „Pamati”-x, Codes pag., Bauskas nov. LV-3910 īres līguma
termiņu ar V. R., personas kods xxx, līdz 2015.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītājai D.Šķiliņai
sociālā dzīvokļa „Pamati” -5, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu ar V.R.
noformēt ar rakstisku papildus vienošanos pie spēkā esošā īres līguma.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par sociālā dzīvokļa Bērzu iela x, Mežotnes pagastā
īres līguma pagarināšanu
2013.gada 1.oktobrī ar A. Š. tika noslēgts sociālā dzīvokļa Bērzu ielā x, Mežotnē,
Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līgums. 2015.gada 3.augustā saņemts A.Š. iesniegums ar
lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa Bērzu iela x, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres
līguma termiņu.
Izskatot A.Š. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
A.Š. ģimene īrē sociālo dzīvokli Bērzu iela x, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov.,
kura īres līguma beigu termiņš ir 2015. gada 31.augusts;
A.Š. ģimenei piešķirts trūcīgās statuss līdz 2015.gada 31.decembrim.
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Mežotnes pagasta pārvalde” 15.04.2015. noslēgusi
vienošanos ar A. Š. „Par apsaimniekošanas (īres) maksas un maksas par komunālajiem
pakalpojumiem parāda atmaksas grafiku” par īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, parāda samaksu.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, kas nosaka, sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes
locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa Bērzu iela x, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņu ar A. Š., personas kods x, līdz 2015.gada 31.decembrim.
2. Uzdot novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” vadītājam N.Vāveram
sociālā dzīvokļa Bērzu iela x, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu
ar A.Š. noformēt ar rakstisku papildu vienošanos pie spēkā esošā īres līguma.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par dzīvojamās telpas „Īslīči”-x, Īslīces pagastā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 2.jūlijā saņemts O. T., uzturēšanās vieta: Slimnīcas
iela x, Bauska, Bauskas nov., iesniegums, kurā viņš lūdz izīrēt dzīvojamo telpu sociālajā
dzīvoklī, jo vairs nav nepieciešams sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums vispārēja tipa
pansionātā „Derpele”, spēj sevi aprūpēt un brīvi pārvietoties.
Izskatot O.T. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāta „Derpele” struktūrvienības
Slimnīcas iela 4, Bauskā vadītājas D.Liepiņas iesniegums apliecina, ka 2015.gada janvārī,
(atbilstoši 03.06.2003. MK noteikumiem Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”
2.13.p.). vairākkārtīgi veikts klienta O.T. izvērtējums un secināts, ka tas norāda par pozitīvu
dinamiku – O.T. spējas sevis apkopšanā ir pilnībā atjaunotas, persona var veikt ikdienas sadzīves
darbības, brīvi pārvietoties ratiņkrēslā pilsētas ielās, spēj rīkoties ar naudas līdzekļiem, pieņemt
lēmumus un uzņemties atbildību – sociālās rehabilitācijas procesa ietvaros atjaunotas patstāvīgās
dzīves iemaņas un spējas. Pansionātā saņemtais pakalpojums ir sasniedzis mērķi, ko nosaka
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 23.punkts: ir atjaunotas sociālās
funkcionēšanas spējas, lai nodrošinātu iekļaušanos sabiedrībā.
Iepriekšējā dzīvesvietā Pilskalna ielā x, Bauskā, Bauskas nov. O.T. iemitināties nevar, jo
nekustamā īpašuma īpašnieks nepiekrīt.
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 28.panta trešo daļu,
kas paredz, ka šā panta otrajā daļā minētajos gadījumos lēmumu par pakalpojuma sniegšanas
pārtraukšanu pieņem attiecīgās institūcijas vadītājs, informējot par to pašvaldību, kuras
administratīvajā teritorijā persona dzīvojusi pirms iestāšanās institūcijā. Ja nav noskaidrojama
administratīvā teritorija, kurā persona dzīvojusi pirms iestāšanās institūcijā, tiek informēta
pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā ir personas pēdējā konstatējamā atrašanās vieta.
Pašvaldībai ir pienākums nodrošināt attiecīgajai personai izmitināšanu, ja šai personai nav
iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā, un ievērojot
Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 16.07.2015. sēdes lēmumu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Izīrēt O. T., personas kods xxx, ģimenē 1 persona, dzīvojamo telpu Nr.5 (telpu grupas
kadastra apzīmējums 4068 007 005 1001 011) dzīvoklī „Īslīči”-x, Īslīces pag., Bauskas
nov., telpas platība 18,5 m2 un koplietošanā dzīvokļa palīgtelpas 31,0 m2 (pēc dzīvokļa
plāna telpas Nr.2; 3; 4; 6).
2. Dzīvojamās telpas „Īslīči”-x, Īslīces pag., Bauskas nov., īres līgumu noslēgt uz laiku līdz
2015.gada 31.decembrim.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces ūdens” viena mēneša
laikā noslēgt dzīvojamās telpas „Īslīči”-1, Īslīces pagastā, Bauskas nov. īres līgumu ar
O.T..

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par dzīvojamās telpas „Ceplis 5”-x, Mežotnes pagastā īres līguma grozīšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts V.Z., dzīvesvietas adrese: „Ceplis 5”-x, Ceplis,
Mežotnes pag., Bauskas nov., iesniegums, kurā viņa lūdz dzīvojamās telpas „Ceplis 5”-x, Ceplis,
Mežotnes pag. īres līgumu noslēgt ar viņu, jo tēvs I. Z.2015.gada 8.jūlijā miris. Iesniegums
saņemts Bauskas novada pašvaldības iestādē „Mežotnes pagasta pārvalde” 2015.gada 15.jūlijā.
Izskatot V.Z. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
dzīvokļa „Ceplis 5”-x, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. īrnieks Ilmārs Ziediņš 2015.gada
8.jūlijā miris;
V. Z. dzīvo „Ceplis 5”-x, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov.;
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” 10.07.2015. izziņa Nr.15/109 „Par īres dzīvokļa „Ceplis 5”-x, Ceplis, Mežotnes pag., maksājumiem” apliecina, ka
minētajai personai nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, ka īrnieka nāves vai
rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam
piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas „Ceplis 5”-x, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres
līgumu ar V. Z., personas kods x, uz laiku līdz 2016.gada 29.februārim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” vadītājam
N.Vāveram viena mēneša laikā noslēgt dzīvojamās telpas „Ceplis 5”-x, Ceplis, Mežotnes
pag., Bauskas nov. īres līgumu ar V.Z..
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „2.iec. meh. darbn.
autobusu garāža 30”, Gailīšu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Gailīšu pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „2.iec. meh. darbn. autobusu
garāža 30”, Gailīšu pagastā.
Izskatot Gailīšu pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums „2.iec. meh. darbn. autobusu
garāža 30”, Gailīšu pagastā, kadastra Nr. 4060 002 0126, kas sastāv no zemes vienības ar platību
878 m², kadastra apzīmējums 4060 002 0126, un garāžas ēkas, kadastra apzīmējums Nr. 4060
002 0126 001 ar platību 100,4 m². Nekustamais īpašums vairākus gadus netiek izmantots
pašvaldības vajadzībām un ēkas remontam nepieciešami ievērojami ieguldījumi. Nekustamais
īpašums pašvaldību funkciju veikšanai nav nepieciešams un tāpēc lietderīgi ir šo nekustamo
īpašumu atsavināt.
Nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu
un 5.panta pirmo un piekto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „2.iec.
meh. darbn. autobusu garāža 30”, Gailīšu pagastā, kadastra Nr. 4060 002 0126, kas sastāv no
zemes vienības ar platību 878 m², kadastra apzīmējums 4060 002 0126, un garāžas ēkas,
kadastra apzīmējums Nr. 4060 002 0126 001.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 34,
Bauskas ielā 11, Dāviņu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Dāviņu pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.34, Bauskas ielā 11,
Bauskā.
Izskatot Dāviņu pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts trīsistabu dzīvoklis Nr. 34, Bauskas
ielā 11, Dāviņu pagastā ar platību 78,1 m². Dzīvoklis ilgstoši nav apdzīvots, nav dzīvošanai
derīgā stāvoklī un tā sakārtošanai nepieciešami ievērojami pašvaldības finanšu līdzekļi.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.34, Bauskas iela 11, Bauska, Bauskas nov. ar kopējo platību 78,1 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0195, ar platību 4807 m², 781/21111
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.34, Bauskas iela
11, Dāviņu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 78,1 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala,
kadastra apzīmējums 4056 005 0195, ar platību 4807 m², 781/21111 domājamās daļas.
3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu– pārdošana izsolē.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1,
Bauskas ielā 1, Dāviņu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Dāviņu pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr. 1 Bauskas ielā 1, Dāviņu
pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot Dāviņu pagasta pārvaldes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.1, Bauskas ielā 1,
Dāviņu pagastā ar platību 50,8 m². Dzīvoklis ir izīrēts J. G. un viņa, izteikusi vēlmi šo dzīvokli
iegūt īpašumā. Ar J.G. ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, īres un komunālo maksājumu
parādu īrniecei nav.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa
ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.1, Bauskas ielā 1, Dāviņu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 50,8 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0143, ar platību 2771 m², 508/19092
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
dzīvokli Nr.1, Bauskas ielā 1, Dāviņu pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 50,8 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4056 005 0143, ar platību 2771 m², 508/19092
domājamās daļas.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
4. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā,
sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.
Domes priekšsēdētājs
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 3,
Nameju ielā 12, Ceraukstes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Ceraukstes pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.3, Nameju ielā 12,
Ceraukstes pagastā.
Izskatot Ceraukstes pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts vienistabas dzīvoklis Nr.3, Nameju ielā 12,
Ceraukstes pag. ar platību 25,3 m². Dzīvoklis ilgstoši nav apdzīvots, nav dzīvošanai derīgā
stāvoklī un tā sakārtošanai nepieciešami ievērojami pašvaldības finanšu līdzekļi.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrās daļu publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.3, Nameju ielā 12, Ceraukstes pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 25,3 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4050 009 0200, ar platību 3738 m²,
253/4112 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.3, Nameju ielā
12, Ceraukstes pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 25,3 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala,
kadastra apzīmējums 4050 009 0200, ar platību 3738 m², 2531/4112 domājamās daļas.
3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
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
2015.gada 27.augustā

prot.Nr.18, 34.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4, Nameju
ielā 12, Ceraukstes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Ceraukstes pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.4, Nameju ielā 12,
Ceraukstes pagastā.
Izskatot Ceraukstes pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts divistabu dzīvoklis Nr.4, Nameju ielā 12,
Ceraukstes pag. ar platību 62,5m². Dzīvoklis ilgstoši nav apdzīvots, nav dzīvošanai derīgā
stāvoklī un tā sakārtošanai nepieciešami ievērojami pašvaldības finanšu līdzekļi.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrās daļu publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr. 4, Nameju ielā 12, Ceraukstes pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 62,5 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4050 009 0200, ar platību 3738 m²,
625/4112 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.4, Nameju ielā
12, Ceraukstes pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 62,5 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala,
kadastra apzīmējums 4050 009 0200, ar platību 3738 m², 62,5/4112 domājamās daļas.
3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
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
2015.gada 27.augustā

prot.Nr.18, 35.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5, Nameju
ielā 12, Ceraukstes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Ceraukstes pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.5, Nameju ielā 12,
Ceraukstes pagastā.
Izskatot Ceraukstes pagasta pārvaldes vēstuli, Bauskas novada dome konstatēja, ka
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts divistabu dzīvoklis Nr.5, Nameju ielā 12,
Ceraukstes pag. ar platību 36,4 m². Dzīvoklis ilgstoši nav apdzīvots, nav dzīvošanai derīgā
stāvoklī un tā sakārtošanai nepieciešami ievērojami pašvaldības finanšu līdzekļi.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrās daļu publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.5, Nameju ielā 12, Ceraukstes pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 36,4 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4050 009 0200, ar platību 3738 m²,
364/4112 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.5, Nameju ielā
12, Ceraukstes pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 36,4 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala,
kadastra apzīmējums 4050 009 0200, ar platību 3738 m², 364/4112 domājamās daļas.
3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu- pārdošana izsolē.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
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
2015.gada 27.augustā

prot.Nr.18, 36.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.6, Nameju
ielā 12, Ceraukstes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Ceraukstes pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.6, Nameju ielā 12,
Ceraukstes pagastā.
Izskatot Ceraukstes pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts vienistabas dzīvoklis Nr.6, Nameju ielā 12,
Ceraukstes pag. ar platību 40,5 m². Dzīvoklis ilgstoši nav apdzīvots, nav dzīvošanai derīgā
stāvoklī un tā sakārtošanai nepieciešami ievērojami pašvaldības finanšu līdzekļi.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrās daļu publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu, Bauskas novada nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada domes vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.6, Nameju ielā 12, Ceraukstes pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 40,5 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4050 009 0200, ar platību 3738 m²,
40,5/4112 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošu dzīvokli Nr.6, Nameju ielā
12, Ceraukstes pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 40,5 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala,
kadastra apzīmējums 4050 009 0200, ar platību 3738 m², 405/4112 domājamās daļas.
3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
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
2015.gada 27.augustā

prot.Nr.18, 37.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.7, Nameju
ielā 12, Ceraukstes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Ceraukstes pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.7, Nameju ielā 12,
Ceraukstes pagastā.
Izskatot Ceraukstes pagasta pārvaldes vēstuli, Bauskas novada dome konstatēja, ka
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts vienistabas dzīvoklis Nr.7, Nameju ielā 12,
Ceraukstes pag. ar platību 48,1 m². Dzīvoklis ilgstoši nav apdzīvots, nav dzīvošanai derīgā
stāvoklī un tā sakārtošanai nepieciešami ievērojami pašvaldības finanšu līdzekļi.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrās daļu publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.7, Nameju ielā 12, Ceraukstes pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 48,1 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4050 009 0200, ar platību 3738 m²,
481/4112 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.7, Nameju ielā
12, Ceraukstes pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 48,1 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala,
kadastra apzīmējums 4050 009 0200, ar platību 3738 m², 481/4112 domājamās daļas.
3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
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
2015.gada 27.augustā

prot.Nr.18, 38.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.8, Nameju
ielā 12, Ceraukstes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Ceraukstes pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.8, Nameju ielā 12,
Ceraukstes pagastā.
Izskatot Ceraukstes pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka
Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts divistabu dzīvoklis Nr.8, Nameju ielā 12,
Ceraukstes pag. ar platību 60,7 m². Dzīvoklis ilgstoši nav apdzīvots, nav dzīvošanai derīgā
stāvoklī un tā sakārtošanai nepieciešami ievērojami pašvaldības finanšu līdzekļi.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrās daļu publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.8, Nameju ielā 12, Ceraukstes pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 60,7 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4050 009 0200, ar platību 3738 m²,
607/4112 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.8, Nameju ielā
12, Ceraukstes pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 60,7 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala,
kadastra apzīmējums 4050 009 0200, ar platību 3738 m², 607/4112 domājamās daļas.
3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
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
2015.gada 27.augustā

prot.Nr.18, 39.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 2,
„Uzvaras”, Jaunsaulē, Vecsaules pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegums, kurā
izteikts priekšlikums atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.2 dzīvojamā mājā
„Uzvaras”, Jaunsaule, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot Vecsaules pagasta iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada
dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldībai pieder neprivatizēts dzīvoklis Nr.2, ar platību 47,9 m²
dzīvojamā mājā „Uzvaras”, Vecsaules pagastā. Nekustamais īpašums „Uzvaras”, Jaunsaule,
Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4092 013 0178, sastāv no zemes vienības ar platību
0,03 ha, kadastra apzīmējums 4092 013 0178, un dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums
4092 013 01178 001, ar četriem dzīvokļu īpašumiem. Viens dzīvoklis privatizēts saskaņā ar
likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”. Bauskas novada pašvaldībai
piederošais neprivatizētais dzīvoklis Nr.2 ilgstoši nav apdzīvots, nav dzīvošanai derīgā stāvoklī
un tā remontam nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta pirmo un piekto daļu, Bauskas novada dome
nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.2, „Uzvara”, Jaunsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 47,9 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 013 0178, 479/1571 domājamās
daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.2, „Uzvara”,
Jaunsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 47,9 m², dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 013 0178, 479/1571 domājamās daļas.
3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
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
2015.gada 27.augustā

prot.Nr.18, 40.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3,
„Uzvaras”, Jaunsaulē, Vecsaules pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegums, kurā
izteikts priekšlikums atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.3 dzīvojamā mājā
„Uzvaras”, Jaunsaule, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot Vecsaules pagasta iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada
dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldībai pieder neprivatizēts dzīvoklis Nr.3 ar platību 30,8 m²
dzīvojamā mājā „Uzvaras”, Vecsaules pagastā. Nekustamais īpašums „Uzvaras”, Jaunsaule,
Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4092 013 0178, sastāv no zemes vienības ar platību
0,03 ha, kadastra apzīmējums 4092 013 0178, un dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums
4092 013 01178 001, ar četriem dzīvokļu īpašumiem. Viens dzīvoklis privatizēts saskaņā ar
likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”. Bauskas novada pašvaldībai
piederošais neprivatizētais dzīvoklis Nr.3 ilgstoši nav apdzīvots, nav dzīvošanai derīgā stāvoklī
un tā remontam nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta pirmo un piekto daļu, Bauskas novada dome
nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.3, „Uzvara”, Jaunsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 30,8 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 013 0178, 308/1571 domājamās
daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.3, „Uzvara”,
Jaunsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov., ar kopējo platību 30,8 m², dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 013 0178, 308/1571 domājamās daļas.
3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4,
„Uzvaras”, Jaunsaulē, Vecsaules pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Vecsaules pagasta pārvaldes iesniegums, kurā
izteikts priekšlikums atsavināt pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.4 dzīvojamā mājā
„Uzvaras”, Jaunsaule, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā.
Izskatot Vecsaules pagasta iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada
dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldībai pieder neprivatizēts dzīvoklis Nr.4 ar platību 31,8 m²
dzīvojamā mājā „Uzvaras”, Vecsaules pagastā. Nekustamais īpašums „Uzvaras”, Jaunsaule,
Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4092 013 0178, sastāv no zemes vienības ar platību
0,03 ha, kadastra apzīmējums 4092 013 0178, un dzīvojamās mājas, būves kadastra apzīmējums
4092 013 01178 001, ar četriem dzīvokļu īpašumiem. Viens dzīvoklis privatizēts saskaņā ar
likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”. Bauskas novada pašvaldībai
piederošais neprivatizēts dzīvoklis Nr.4 ilgstoši nav apdzīvots, nav dzīvošanai derīgā stāvoklī un
tā remontam nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta pirmo un piekto daļu, Bauskas novada dome
nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.4, „Uzvara”, Jaunsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 31,8 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 013 0178, 318/1571 domājamās
daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.4, „Uzvara”,
Jaunsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 31,8 m², dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 013 0178, 318/1571 domājamās daļas.
3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu.
Domes priekšsēdētājs
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Par VAS „Latvijas Valsts ceļi” nekustamā īpašuma daļas pieņemšanu
bezatlīdzības lietošanā
Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta lēmumā „Par gājēju un veloceliņa uz
Rītausmās Īslīces pagastā gar Īslīces ielu un valsts ceļu V1028 „Bauska-Bērzi-Ādžūni- Lietuvas
rob.” projektēšanas ieceres atbalstīšanu” tika atbalstīta iecere projekta izstrādei un veloceliņu
izbūvei uz Rītausmām Īslīces pagastā, gar Īslīces ielu un valsts ceļu V1028 „Bauska-BērziĀdžūni-Lietuvas rob.”.
Bauskas novada pašvaldībā 2013.gada 30.septembrī saņemts VAS „Latvijas Valsts ceļi”
apliecinājums, ka, realizējot projektu „Par gājēju un veloceliņa uz Rītausmās Īslīces pagastā gar
Īslīces ielu un valsts ceļu V1028 „Bauska-Bērzi-Ādžūni-Lietuvas rob.”, tiks noslēgts līgums par
valsts autoceļu zemes nodalījuma joslas nodošanu pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā gar valsts
vietējās nozīmes autoceļiem: V1026 Siliņi-Krievgaļi-Lietuvas rob. km 0,0-1,0; V1028 BauskaBērzi-Ādžūni- Lietuvas rob. km 0,9-2,19.
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija” 2015.gada
12.augustā noslēdza līgumu Nr.BNA 2015/029 „Gājēju un veloceliņa uz Rītausmas, Īslīces
pagastā būvniecību” ar SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE””.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3.panta 3.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Pieņemt Bauskas novada pašvaldības bezatlīdzības lietošanā no VAS „Latvijas Valsts
ceļi” autoceļu zemes nodalījuma joslu gar valsts vietējās nozīmes autoceļiem: V1026
Siliņi-Krievgaļi-Lietuvas rob. km 0,0-1,0; V1028 Bauska-Bērzi-Ādžūni – Lietuvas rob.
km 0,9-2,19.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt līgumu ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” šā lēmuma 1.punktā minētā zemes
nodalījuma joslas pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram lēmuma izpildes kontroli.
Domes priekšsēdētājs
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Par Bauskas novada domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka komandējumu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 29.jūnijā saņemts Nāhodas pašvaldības
uzaicinājums piedalīties Kurzemes festivālā no 2015.gada 4.septembra līdz 2015.gada
6.septembrim.
Bauskas novada dome nolemj:
1.

2.
3.

Atļaut Bauskas novada domes priekšsēdētājam Raitim Ābelniekam doties komandējumā
uz Nāhodu (Čehija).
Komandējuma mērķis: pārstāvēt Bauskas novada pašvaldību Nāhodas pašvaldības rīkotājā
Kurzemes festivālā.
Komandējuma ilgums trīs dienas: no 2015.gada 4.septembra līdz 2015.gada 6.septembrim.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā
atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” izmaksāt R.Ābelniekam dienas naudu
par trīs dienām 30 % apmērā no noteiktās dienas naudas normas.
Noteikt, ka saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu
Nr.32 „Bauskas novada pašvaldības nolikums” 22.1.apakšpunktu domes priekšsēdētāja
R.Ābelnieka pienākumus viņa komandējuma laikā pilda domes priekšsēdētāja vietnieks
A.Feldmanis.
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Par klases komplektu ar nepilnu izglītojamo skaitu Mežotnes
internātvidusskolā
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 25.augustā saņemts Mežotnes internātvidusskolas
direktores D.Peņķes iesniegums (reģistrēts ar Nr.2526), kurā izteikts lūgums atļaut
2015./2016.mācību gadā nokomplektēt 11./12.apvienoto klasi ar 8 (astoņi) izglītojamiem
vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmā (programmas kods
31014011).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
Atļaut 2015./2016. mācību gadā Mežotnes internātvidusskolā nokomplektēt 11./12.apvienoto
klasi ar 8 (astoņi) izglītojamiem vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena
programmā (programmas kods 31014011).
Domes priekšsēdētājs
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Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā 64B-x, Bauskā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 11.augustā saņemts A. T., dzīvesvietas adrese: xxx
Ceraukstes pag., Bauskas nov., iesniegums, kurā viņa lūdz izīrēt brīvo dzīvojamo platību Rīgas
ielā 64B-x, Bauskā, Bauskas nov.
Iesniegumam pievienoti dokumenti:
palīdzības reģistrā reģistrētās A. T. personas lieta, no kuras redzams, ka ar Ceraukstes
pagasta padomes 2006.gada 22.augusta lēmumu „Par A. T. iesnieguma izskatīšanu par
uzņemšanu dzīvokļu izīrēšanas rindā” minētā persona reģistrēta palīdzības saņemšanas reģistrā
„Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās telpas izīrēšana” pirmās kārtas reģistrā;
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS” 29.06.2015.izziņa
Nr.1-9/120 „Par atbrīvoto dzīvojamo platību Rīgas ielā 64B-x, Bauskā”.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta septītās
daļas 1.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei ir tiesības pirmām kārtām ar dzīvokli
nodrošināt personas, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un
lietojuši dzīvokli līdz īpašumtiesību atjaunošanai; likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, kas
nosaka, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt uz noteiktu laiku, Bauskas novada domes
27.05.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 13 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, kā
arī ievērojot Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 2015.gada 11.augusta sēdes
lēmumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa Rīgas ielā 64B-x, Bauskā, Bauskas nov. nav privatizējama,
pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt A. T., personas kods xxx, dzīvojamo telpu Rīgas ielā 64B-x, Bauskā, Bauskas nov.,
kopējā platība 36,9 m2.
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2016.gada 31.augustam ar tiesībām
prasīt līguma pagarināšanu.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Vides serviss” viena mēneša
laikā ar A. T. noslēgt dzīvojamās telpas Rīgas ielā 64B-x, Bauskā, Bauskas nov. īres
līgumu.
5. Izslēgt A. T. 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
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