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 26.jūnijā

prot.Nr.13, 2.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.11 „Par sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā
teritorijā”
Satversmes tiesas 2014.gada 12.decembra spriedumā, lietas Nr.2013-21-03 (turpmāk –
spriedums), norādīts, ka administratīvā atbildība par tādu darbību veikšanu, kuras rada noteikta
līmeņa troksni, ir paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK)
167.1 pantā, kas nosaka, ka par jebkāda veida darbību, kas rada troksni un pārsniedz attiecīgajai
diennakts stundai noteikto akustiskā trokšņa pieļaujamo normatīvu vai vides trokšņa
robežlielumu, personai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu. Savukārt administratīvā
atbildība par sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas kā necieņa pret sabiedrību vai
bezkaunīga rīcība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru,
iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju darbu (sīkais huligānisms), ir noteikta
LAPK 167.pantā.
Pašvaldību likuma 43.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktais pilnvarojums aplūkojams
kopsakarībā ar LAPK regulējumu, kas attiecas uz trokšņošanas kā sabiedriskās kārtības
pārkāpuma sodāmību ir izsmeļošs, proti, konkrēto ar sabiedrisko kārtību saistītos jautājumus
regulē LAPK.
Spriedumā norādīts, ka saistošajos noteikumos ietvertā norma par tīšu trokšņa radīšanu
pilsētas vai ciemu teritorijā laikā no plkst.23.00 līdz plkst.7.00, skaļu muzicēšanu, ierakstu
atskaņošanu, dziedāšanu, klaigāšanu, remontdarbu veikšanu, kas traucē apkārtējo mieru un
iedzīvotāju naktsmieru, izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar pašvaldību, ir atzīta par spēkā
neesošu.
Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta
pirmās daļas 4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada
30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sabiedrisko kārtību Bauskas novada
administratīvajā teritorijā”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai
nosūtīt saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā
teritorijā”” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā
zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā
teritorijā”” uz 2 lp.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2015.gada 26.jūnijā

Nr.8

Grozījumi Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.11 „Par sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta
pirmās daļas 4.punktu,
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
5.pantu, 26.panta trešo daļu
1.

Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.11 „Par
sabiedrisko kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā” šādus grozījumus:
1.1. svītrot 18.1.apakšpunktu;
1.2. svītrot 18.2.apakšpunktu.
2.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Bauskas
Novada Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2015.gada26.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Grozījumi
Bauskas novada domes 2011.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sabiedrisko
kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā””
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības
Grozījumi ir nepieciešami, jo Satversmes tiesas
pamatojums
2014.gada 12.decembra spriedumā, lietas Nr.2013-21-03
(turpmāk – spriedums), norādīts, ka administratīvā
atbildība par tādu darbību veikšanu, kuras rada noteikta
līmeņa troksni, ir paredzēta Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) 167.1 pantā, kas
nosaka, ka par jebkāda veida darbību, kas rada troksni un
pārsniedz attiecīgajai diennakts stundai noteikto
akustiskā trokšņa pieļaujamo normatīvu vai vides trokšņa
robežlielumu, personai izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu. Savukārt administratīvā atbildība par
sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas kā necieņa
pret sabiedrību vai bezkaunīga rīcība, ignorējot
vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku
mieru, iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai
organizāciju darbu (sīkais huligānisms), ir noteikta
LAPK 167.pantā.
2. Īss projekta satura izklāsts
Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
4.punktā
noteiktais
pilnvarojums
aplūkojams
kopsakarībā ar LAPK regulējumu, kas attiecas uz
trokšņošanas kā sabiedriskās kārtības pārkāpuma
sodāmību ir izsmeļošs, proti, konkrēto ar sabiedrisko
kārtību saistītos jautājumus regulē LAPK.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Administratīvās procedūras netiks ietekmētas
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
Konsultācijas nav notikušas
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 26.jūnijā

prot.Nr.13, 3.p.

Par Bauskas novada domes 2015.gada 28.maija saistošo noteikumu Nr.7
„Saistošie noteikumi par Bauskas novada simboliku” precizēšanu
Bauskas novada dome 2015.gada 28.maijā izdeva saistošos noteikumus Nr.7 „Saistošie
noteikumi par Bauskas novada simboliku” (turpmāk – saistošie noteikumi). Atbilstoši likuma
„Par pašvaldībām” 45.panta otrajai daļai saistošie noteikumi tika nosūtīti izvērtēšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 15.jūnijā saņemta Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas vēstule Nr.18-6/4830 „Par saistošajiem noteikumiem Nr.7”, kurā
izteikts lūgums precizēt saistošo noteikumu 32.punktu.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto
daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Precizēt Bauskas novada domes 2015.gada 28.maija saistošos noteikumus Nr.7 „Saistošie
noteikumi par Bauskas novada simboliku” un izteikt 32.punktu šādā redakcijā:
„32. Par Bauskas novada un Bauskas pilsētas karoga un to attēlu lietošanu, pārkāpjot
saistošo noteikumu 17.punktā noteiktās prasības, fiziskām un juridiskā personām ir
paredzēta atbildība:”.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļai publicēt precizētos Bauskas novada domes
2015.gada 28.maija saistošos noteikumus Nr.7 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada
simboliku” Bauskas novada domes laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai
nosūtīt precizētos Bauskas novada domes 2015.gada 28.maija saistošos noteikumus Nr.7
„Saistošie noteikumi par Bauskas novada simboliku” rakstveidā un elektroniskā veidā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā: Precizētie Bauskas novada domes 2015.gada 28.maija saistošie noteikumi Nr.7
„Saistošie noteikumi par Bauskas novada simboliku” uz 5 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Latvijas Republika
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APSTIPRINĀTI
ar Bauskas novada domes
2015.gada 28.maija sēdes lēmumu
(prot.Nr12, 3.p.)

Saistošie noteikumi par Bauskas novada simboliku
Bauskā
(Precizēti 26.06.2015.)
2015.gada 28.maijā

Nr.7
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo
daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 9.punktu
I. Vispārīgais jautājums

1.

Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada simboliku un tās lietošanas kārtību.
II. Bauskas novada simbolika

2.

3.

4.

5.

6.

Bauskas novada simbolika ir: Bauskas novada ģerbonis (1.pielikums), Bauskas pilsētas
ģerbonis (2.pielikums), Brunavas pagasta ģerbonis (3.pielikums), Ceraukstes pagasta
ģerbonis (4.pielikums), Codes pagasta ģerbonis (5.pielikums), Dāviņu pagasta ģerbonis
(6.pielikums), Gailīšu pagasta ģerbonis (7.pielikums), Īslīces pagasta ģerbonis
(8.pielikums), Mežotnes pagasta ģerbonis (9.pielikums), Vecsaules pagasta ģerbonis
(10.pielikums), Bauskas novada karogs (11.pielikums), Bauskas pilsētas karogs
(12.pielikums), Bauskas novada himna (13.pielikums).
Bauskas novada ģerboņa heraldiskais apraksts: zilā laukā sudraba ševrons, labajā augšējā
stūrī zelta lauva. Krāsas pēc Pantone toņu kataloga: zils - PANTONE 286C, sudrabs PANTONE 877C, zelts - PANTONE 873C, melns - PANTONE Black C (apstiprināts
LR Kultūras ministrijā 2010.gada 25.martā).
Bauskas pilsētas ģerboņa heraldiskais apraksts: sarkanā laukā zelta lauva, uz krūtīm
sarkans vairodziņš ar sudraba siju, valsts karoga samēros. Krāsas pēc Pantone toņu
kataloga: sarkans - PANTONE 186C, sudrabs - PANTONE 877C, zelts - PANTONE
873C, melns - PANTONE Black C (apstiprināts Saeimā 1925.gada 31.oktobrī).
Brunavas pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: sudraba laukā sarkans vairogs ar piecu
zelta gredzenu ķēdi (trīs veseli, divas puses) sijas virzienā; zils dubultsāns. Krāsas pēc
Pantone toņu kataloga: zils - PANTONE 286C, sudrabs - PANTONE 877C, melns PANTONE Black, sarkans - PANTONE 186C (apstiprināts LR Kultūras ministrijā
komisijā 2007.gada 7.jūlijā).
Ceraukstes pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: zilā laukā sudraba vējdzirnavas; tāds
pats dubultsāns. Krāsas pēc Pantone toņu kataloga: zils - PANTONE 286C, sudrabs -

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

PANTONE 877C, melns - PANTONE Black C (apstiprināts LR Kultūras ministrijā
2006.gadā).
Codes pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: zaļā laukā 3 zelta kviešu vārpas. Krāsas pēc
Pantone toņu kataloga: zaļš - PANTONE 341C, zelts - PANTONE 873C, melns PANTONE Black C (apstiprināts LR Kultūras ministrijā 1999.gada 25.aprīlī).
Dāviņu pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: zilā laukā sudraba joniskais kapitelis.
Krāsas pēc Pantone toņu kataloga: zils - PANTONE 286C, sudrabs - PANTONE 877C,
melns - PANTONE Black C (apstiprināts LR Kultūras ministrijā 2015.gada 12.maijā).
Gailīšu pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: zelta laukā trīs melni gaiļi. Krāsas pēc
Pantone toņu kataloga: zelts – PANTONE 873C, melns - PANTONE Black C
(apstiprināts LR Kultūras ministrijā 2006.gada 22.jūnijā).
Īslīces pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: šķelts no kreisās ar zilu šaurspāri; 1.sudraba laukā četrlapu āboliņa lapa, 2.- piecreiz šķelts no kreisās ar zeltu un melnu.
Krāsas pēc Pantone toņu kataloga: zils - PANTONE 286C, zaļš – PANTONE 341C,
sudrabs - PANTONE 877C, zelts – PANTONE 873C, melns - PANTONE Black C
(apstiprināts LR Kultūras ministrijā 2006.gada 28.decembrī).
Mežotnes pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: zilā laukā sudraba gredzens ar 10
tordējuma vijām. Krāsas pēc Pantone toņu kataloga: zils - PANTONE 286C, sudrabs PANTONE 877C, melns - PANTONE Black (apstiprināts Valsts heraldikas komisijā
2007.gada 16.augustā).
Vecsaules pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts: šķelts no kreisās ar sudraba viļņotu
spāri: zils un zaļš; augšā zelta saule. Krāsas pēc Pantone toņu kataloga: zils - PANTONE
286C, sudrabs - PANTONE 877C, zaļš - PANTONE 341C, zelts - PANTONE 873C,
melns - PANTONE Black (apstiprināts LR Kultūras ministrijā 2015.gada 12.maijā).
Bauskas novada karoga apraksts: taisnstūrveida materiāls ar divām horizontālām joslām,
augšējā josla - sudraba krāsā, apakšējā josla – zilā krāsā. Vidū Bauskas novada ģerboņa
attēls ar sudraba krāsas atdalošo kontūru ap ģerboni. Ģerboņa attēls izvietots 1/6 daļas
karoga platuma attālumā no augšējās un apakšējās karoga malas. Atdalošās kontūras
platums – 1/36 no karoga platuma. Karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2. Ģerboņa
platuma un garuma attiecība ir 0,86:1. Krāsas pēc Pantone toņu kataloga: zils PANTONE 286C, sudrabs - PANTONE 877C, zelts – PANTONE 873C, melns PANTONE BlackC.
Bauskas pilsētas karoga apraksts: taisnstūrveida materiāls ar divām horizontālām joslām,
augšējā josla baltā krāsā, apakšējā josla dzeltenā krāsā, vidū Bauskas novada ģerboņa
attēls. Ģerboņa attēls izvietots 1/5 daļas karoga platuma attālumā no augšējās un
apakšējās karoga malas. Karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2. Ģerboņa platuma un
garuma attiecība ir 0,82:1. Krāsas pēc Pantone toņu kataloga: sarkans - PANTONE 186C,
dzeltens - PANTONE 124C, sudrabs - PANTONE 877C, zelts - PANTONE 873C, melns
- PANTONE BlackC (apstiprināts Bauskas pilsētas domes 1999.gada 11.februāra sēdē).
Bauskas novada himna izpildāma latviešu valodā ar Gata Zotova komponēto mūziku.
Bauskas novada himnai ir šāds teksts (autors Gatis Zotovs):
Dažādi laiki, dažādi karogi plīvo.
Zeme, tā pati zeme, uz kuras tu dzīvo.
Dažādi ļaudis, bet zvaigznes tās pašas mirgo,
No trijām upēm tās skatiem atspulgus tirgo.
Jau četrsimt ziemas un vasaras pilsētas elpa
Jūtama zemē, jūtama ielās un mūros.
Karos tā jaukta, grauta un atkal celta,
Nevienam nenopirkt to, nekur nav tik dārga zelta.
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Starp trijām upēm un debesīm,
Mēs katru tavu dienu dzīvosim,
Kaut ceļu ir daudz, kas jau bērnībā tālumā sauca,
Manas mājas ir un paliks Bauska.
III. Bauskas novada simbolikas lietošana
16.

Bauskas novada, Bauskas pilsētas un Bauskas novada pagastu ģerboņu (turpmāk–
pagastu ģerboņi) lietošana:
16.1. Bauskas novada ģerboni bez Bauskas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) atļaujas
var lietot Bauskas novada dome (turpmāk – dome), pašvaldības institūcijas (iestādes,
struktūrvienības, komisijas u.c.), pašvaldības kapitālsabiedrības – zīmogos,
veidlapās, izdevumu vākos un titullapās, vizītkartēs, darbinieku apliecībās, pašvaldības
laikraksta „Bauskas Novada Vēstis” titullapā, pašvaldības apbalvojumos, pašvaldības
reprezentācijas materiālos. Bauskas novada ģerboni atļauts izvietot pie pašvaldības
iestāžu un kapitālsabiedrību ēkām, to telpās, kā arī uz to īpašumā vai lietošanā esošajiem
transportlīdzekļiem;
16.2. Bauskas pilsētas un pagastu ģerboņus bez pašvaldības atļaujas var lietot pagastu
pārvaldes, pašvaldības iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības;
16.3. Bauskas novada, Bauskas pilsētas un pagastu ģerboņus bez pašvaldības atļaujas var lietot
publiskos pasākumos, kā arī publisku pasākumu informatīvajos un reklāmas materiālos,
kuros kā organizētāji vai atbalstītāji ir pašvaldības institūcijas;
16.4. Bauskas novada, Bauskas pilsētas un pagastu ģerboņus bez pašvaldības atļaujas, izņemot
gadījumus, kas minēti saistošo noteikumu 16.6.apakšpunktā, var lietot privātpersonas, ja
vien ģerboņa lietošana nemaldina par lietotāja juridisko statusu un, lietojot ģerboni,
persona garantē pienācīgu cieņu pret ģerboni;
16.5. Bauskas novada, Bauskas pilsētas un pagastu ģerboņus ir atļauts lietot:
16.5.1. heraldiskajās krāsās;
16.5.2. reljefspiedumā;
16.5.3. kontūrlīnijās;
16.6. Bauskas novada, Bauskas pilsētas un pagastu ģerboņus vai to elementu salikumus,
saņemot Bauskas novada pašvaldības Atļauju un licenču izsniegšanas komisijas (turpmāk
– komisija) atļauju, privātpersonas var lietot:
16.6.1. izstrādājumu (suvenīri, produkti u.tml.) izgatavošanā;
16.6.2. izstrādājumu iepakojuma dizaina izgatavošanā;
16.7. Bauskas novada, Bauskas pilsētas un pagastu ģerboņu grafisko attēlu to lietošanai saistošo
noteikumu 16.punktā noteiktajos gadījumos elektroniski var saņemt pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļā;
16.8. aizliegts izmantot no citiem avotiem iegūtu vai izmainītu ģerboņu grafiskos attēlus.
17. Bauskas novada un Bauskas pilsētas karoga un to attēlu lietošana:
17.1. Bauskas novada karogu pie novada domes ēkas, pagastu pārvalžu un pašvaldības izglītības
iestāžu ēkām lieto pastāvīgi;
17.2. Bauskas novada karogu pie ēkām, kur izvietoti balsošanas iecirkņi, lieto vēlēšanu un tautas
nobalsošanas dienās;
17.3. Bauskas novada un Bauskas pilsētas karogus pēc brīvas gribas lieto valsts svētkos un
atceres dienās kopā ar Latvijas valsts karogu, tam labajā pusē, skatoties virzienā pret ēkas
fasādi, pašvaldības publiskajos pasākumos, tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos,
kultūras un sporta pasākumos, reprezentācijas un dekoratīvos nolūkos, garantējot tam
pienācīgu cieņu un ievērojot saistošo noteikumu 13. un 14.punktā noteiktās prasības;
17.4. personām, kuras izmanto Bauskas novada vai Bauskas pilsētas karoga attēlu vai veic tā
izgatavošanu komerciālajiem mērķiem, jāsaņem komisijas atļauja;
17.5. atbilstoši komisijas atļaujai, Bauskas novada vai Bauskas pilsētas karoga attēlu var lietot:
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17.5.1. izstrādājumu (suvenīri, produkti u.tml.) izgatavošanā;
17.5.2. izstrādājumu iepakojuma dizaina izgatavošanā;
17.5.3. citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos saistošajos noteikumos;
17.6. Bauskas novada un Bauskas pilsētas karogu aizliegts lietot:
17.6.1. pie ēkām, kas atrodas avārijas situācijā;
17.6.2. pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālais remonts vai remontēta to fasāde;
17.6.3. citās nepiemērotās vietās (piemēram, kokos, pie palīgēkām, nesakoptās vietās, ražošanas
objektos u.tml.);
17.6.4. ja tas ir bojāts vai izbalējis;
17.7. izgatavojot Bauskas novada vai pilsētas galda karodziņus, tiek nodrošināta karoga apraksta
un proporciju ievērošana. Tos lieto oficiālās pieņemšanās, ģimenes svētkos vai citos
gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret to;
17.8. sēru dienās karogs lietojams tādā kārtībā, kāda noteikta Latvijas valsts karoga lietošanai;
17.9. telpās karogu lieto tam īpaši paredzētā goda vietā. Ja to lieto kopā ar Latvijas valsts
karogu, tas novietojams no tā labajā pusē;
17.10. Bauskas novada karogu var izmantot kā goda apbalvojumu;
17.11. Bauskas novada un Bauskas pilsētas karoga grafisko attēlu tā lietošanai saistošo
noteikumu 17.punktā noteiktajos gadījumos elektroniski var saņemt Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedrisko attiecību un tūrisma
nodaļā.
IV. Bauskas novada simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanas kārtība
18.

Personas, kuras vēlas ražot izstrādājumus ar Bauskas novada simboliku komerciālos
nolūkos, iesniedz Bauskas novada Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,
Bauskas nov. iesniegumu saskaņā ar 14.pielikumu, kuram pievienota izstrādājuma dizaina
skice.
19. Komisija ir tiesīga pieprasīt iesniedzējam izgatavot etalonmodeli.
20. Komisija viena mēneša laikā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
20.1. lēmumu par atļauju izmantot Bauskas novada simboliku;
20.2. lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju Bauskas novada simbolikas lietošanai.
21. Komisija var pieņemt lēmumu atteikt atļaujas izsniegšanu, ja:
21.1. Bauskas novadu simboliku paredzēts lietot veidā, kas neatbilst saistošajos noteikumos un
normatīvajos aktos noteiktajiem simbolikas aprakstiem un pielikumiem;
21.2. izgatavojamais izstrādājums ir nepiemērots Bauskas novada simbolikas izvietošanai;
21.3. Bauskas novada simbolikas lietošana piedāvātā veidā var radīt negatīvu iespaidu par
Bauskas novada tēlu;
21.4. ja iesnieguma iesniedzējs ir saukts pie administratīvās atbildības par šo saistošo noteikumu
neievērošanu.
22. Komisijas izsniegtā atļauja apliecina personas tiesības lietot Bauskas novada simboliku
komisijas noteiktajā laikā un veidā. Atļauju personām izsniedz Bauskas novada Klientu
apkalpošanas centrā.
23. Komisijas atļaujas derīguma termiņš ir divi gadi.
24. Ja persona ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms atļaujas derīguma termiņa beigām pašvaldībā
iesniedz adresētu iesniegumu par atļaujas derīguma termiņa pagarinājumu, norādot
iepriekšējās atļaujas izsniegšanas datumu, numuru un pievieno izstrādājuma fotogrāfiju,
tiek izsniegta jauna atļauja.
25. Pašvaldības nodevas likme par Bauskas novada simbolikas izmantošanu katram
izgatavojuma veidam tiek noteikta par gadu. No pašvaldības nodevas maksāšanas
atbrīvotas ir Bauskas novada pašvaldības iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības.
Pašvaldības nodevas gada maksa ir:
25.1. fiziskām personām – 5 euro;
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25.2. juridiskām personām – 20 euro.
26. Pašvaldības nodeva iemaksājama Bauskas novada pašvaldības budžetā piecpadsmit dienu
laikā pēc atļaujas izsniegšanas dienas.
27. Pensionāriem, personām ar invaliditāti, politiski represētajām personām, personām, kurām
piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, ja šīs personas ir Bauskas novada
iedzīvotāji, nodevas likme tiek samazināta par 50 %.
28. Privātpersonām, pieņemot realizēšanai jebkura veida izstrādājumu ar Bauskas novada
simboliku, tās attēlu vai elementiem, jāpieprasa no ražotāja simbolikas izmantošanas
atļaujas kopija. Atļaujas kopijai ir jāatrodas izstrādājumu realizēšanas vietās. Ražotājs var
norādīt uz izstrādājuma etiķetes atļaujas un lēmuma numuru un datumu, šādā gadījumā
atļaujas kopija nav nepieciešama.
29. Lietojot novada ģerboni un karogu, neatkarīgi no izmēriem, tiem precīzi proporcionāli
jāatbilst apstiprinātajam etalonparaugam
30. Bauskas novada simbolikas krāsas poligrāfijai tiek noteiktas saskaņā ar Valsts heraldikas
komisijas apstiprinātajiem krāsu kodiem. Izņēmuma gadījumos sudraba krāsu var aizstāt ar
pelēko (PANTONE 4C, Cool gray) un zelta krāsu ar dzelteno ( PANTONE 124 C).
V. Atbildība un kontrole
31.

Kontrolēt un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par saistošo noteikumu
neievērošanu ir tiesīgi:
31.1. Sabiedriskās kārtības nodaļas vadītājs;
31.2. Sabiedriskās kārtības nodaļas sabiedriskās kārtības sargi;
31.3. Bauskas novada pagastu pārvalžu vadītāji.
32. Par Bauskas novada un Bauskas pilsētas karoga un to attēlu lietošanu, pārkāpjot saistošo
noteikumu 17.punktā noteiktās prasības, fiziskām un juridiskām personām ir paredzēta
atbildība: (precizēts 26.06.2015.)
32.1. fiziskām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 10 euro līdz 100 euro;
32.2. juridiskām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 50 euro līdz 200 euro.
VI. Noslēguma jautājumi
33.
34.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Bauskas novada
pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
Sešu mēnešu laikā no saistošo noteikumu stāšanās spēkā dienas visām personām, kuras
savos izstrādājumos izmanto Bauskas novada simboliku, ir jāsaņem komisijas atļauja
saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs

(Paraksts)

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 26.jūnijā

prot.Nr.13, 4.p.

Par Bauskas novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu,
Bauskas novada dome nolemj:
apstiprināt Bauskas novada pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats uz 63 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 26.jūnijā

prot.Nr.13, 5.p.

Par Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla
attīstības koncepcijas 2015.-2025.gadam apstiprināšanu
Pamatojoties uz Izglītības likumu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 21.panta pirmās daļas 5.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
apstiprināt Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepciju 2015.-2025.gadam.
Pielikumā: Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcija 2015.-2025.gadam uz
19 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

APSTIPRINĀTA
ar Bauskas novada domes lēmumu
2015.gada 26.jūnijā
(prot.Nr.13, 5.p.)

Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības koncepcija 2015.-2025.gadam
Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības koncepcija (turpmāk - Koncepcija) ir
plānošanas dokuments, kurā parādīti Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības virzieni laika
posmam no 2015.gada līdz 2025.gadam, kurš kalpos par tiesisku pašvaldības akceptētu pamatu
nākamajai darbībai, izstrādājot un nosakot konkrētus pasākumus katrā izglītības iestādē un
pašvaldībā izglītības jomā. Koncepcija nosaka novada attīstības prioritātes izglītībā, rīcības
virzienus, kā arī to īstenotājus izglītības nozares mērķu īstenošanā.
Koncepcija izstrādāta, pamatojoties uz Izglītības likumu un likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 5.punktu.
Koncepcijas mērķis- paaugstināt izglītības kvalitāti novadā, paaugstināt izmaksu efektivitāti
visās izglītības pakāpēs un veidos, nodrošinot izglītības pieejamību visās izglītības pakāpēs.
Koncepcijas uzdevums: izstrādāt novadā vienotu vispārējās izglītības pieejamības modeli.
Izglītības iestāde netieši strādā (komunicē, izglīto, informē, ietekmē) ar lielu sabiedrības
daļu- izglītojamiem, vecākiem, pedagogiem, novada iedzīvotājiem, tā veidojas un kļūst par
kultūras, sporta, vietējo iedzīvotāju dažādu aktivitāšu centru.
Sakārtojot izglītības iestāžu vidi, koncepcijas mērķis papildus veicina aktīvas
sabiedriskās dzīves norises, nodrošinot aktīva dzīvesveida iespējas atbilstoši iedzīvotāju
interesēm un vajadzībām.
Koncepcijā ņemts vērā, ka pārmaiņas izglītībā notiek nepārtraukti, tie nav reformu cikli,
kas kādreiz beigsies, sasniedzot galīgu rezultātu un gatavus risinājumus.
Izglītības attīstība Latvijas izglītības attīstības plānošanas dokumentos
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā „Latvija 2030” teikts, ka izglītība ir cilvēka talantu,
emocionālās un sociālās inteliģences un personības attīstības process. Tādēļ izglītības kvalitāte,
pieejamība un saturs visos izglītības līmeņos un vecuma grupās – no pirmsskolas līdz pieaugušo
izglītībai – ir Latvijas attīstības iespēja un cilvēkkapitāla vērtības palielināšanās
priekšnosacījums.
Nacionālajā attīstības plānā 2014. – 2020.gadam tiek akcentēta iespēja iegūt un strādāt
cienīgu darbu, lai gādātu par sevi, saviem tuviniekiem un sniegtu ieguldījumu valsts attīstībā.
Tam nepieciešamas dažādas kompetences:
1)
valodu prasmes;
2)
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārzināšana un lietošanas prasmes;
3)
saziņas un sadarbības prasmes;
4)
darba prasmes;
5)
uzņēmējspējas;
6)
pilsoniskā apziņa;
7)
radošums;
8)
spēja kritiski domāt;
9)
plānot finanses;
10) novērtēt riskus un rast tiem risinājumus.
Kompetences jāpilnveido visa mūža garumā, jo mēs nevaram paredzēt nākotnes
vajadzības. Plaša pieredze mūža sākumā dod kompetences elastīgi pielāgoties mainīgajam darba
tirgum.
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Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.- 2020.gadam virsmērķis ir kvalitatīva un
iekļaujoša izglītība, personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei.
Vispārējā izglītība:
1. Pirmsskolas izglītības attīstība
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija „Latvija 2030” paredz īpašu vērību pievērst pirmsskolas
izglītības kvalitātei un pieejamībai, ņemot vērā, ka radoša personība veidojas agrīnā vecumā.
Stratēģija nosaka, ka īpašs uzsvars jāliek uz pirmsskolas izglītību, jo valstīs, kuras mērķtiecīgi
investē pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā un audzināšanā, ir daudz labāki skolēnu panākumi
un lielāka sociālā vienlīdzība, kā arī, palielinoties vecāku noslodzei darba tirgū, ir jāveido
daudzveidīgs, kvalitatīvs un visiem pieejams pirmsskolas un bērnu aprūpes pakalpojumu
piedāvājums.
Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam paredz veidot atbalsta pasākumus darba
un ģimenes dzīves saskaņošanai, piedāvāt dažādas bērnu pieskatīšanas iespējas, kā arī
motivējošus atvieglojumus un iespējas vecākiem ar bērniem, kas iedrošina ģimenes laist pasaulē
ne tikai vienu, bet divus un vairāk bērnu. Valstij sadarbībā ar pašvaldībām jāsniedz atbalstu
ģimenēm arī krīzes situācijās, lai bērni augtu stabilā un emocionāli drošā vidē. Jānodrošina
iespēja, lai bērni un jaunieši ar speciālām vajadzībām piedalītos izglītības sistēmā kopā ar saviem
vienaudžiem. NAP paredz, ka pirmsskolas izglītības iestādes ir pieejamas ikvienam no pusotra
gada vecuma, vecāki var izvēlēties savam bērnam piemērotāko pirmsskolas izglītības iestādi.
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam nosaka, ka pirmsskolas izglītības
kvalitāti iespējams paaugstināt un nodrošināt tās pieejamību, attīstot trīs būtiskākos šīs izglītības
pakāpes elementus:
1) satura pilnveidi (prasības, sasniedzamie rezultāti, vadlīnijas un atbilstoši mācību līdzekļi),
2) pedagogu profesionālo kapacitāti (inovatīva un nepārtraukta tālākizglītība),
3) infrastruktūru (iekšējā mācību vide un ārējā (fiziskā) infrastruktūra).
Rīcības virziens „Kvalitatīvas pirmsskolas izglītības nodrošināšana, sagatavojot tālākai
izglītības ieguvei” paredz izstrādāt atbilstošas rekomendācijas un 1.klases izglītības saturam
atbilstošu pirmsskolas izglītības saturu un metodiku.
2. Vispārējās izglītības attīstība
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija „Latvija 2030” nosaka, ka prioritārais uzdevums ir
nodrošināt visiem Latvijas bērniem un jauniešiem pieejamu, vienlīdz kvalitatīvu, pamatskolas,
vidusskolas un profesionālo izglītību. Tā paredz, ka izglītības pieejamību un pārmaiņas izglītības
procesa organizācijā nodrošina:
1) modelis, kurā vecāki, mācībspēki, izglītojamie un izglītības iestādes apzinās savu
līdzatbildību kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā;
2) vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu sistemātiska sadarbība ar augstskolām, gan
veidojot mācību saturu, gan sekmējot skolotāju kompetences uzlabošanu;
3) obligāta visu pamata mācību priekšmetu apguve visās vidusskolās;
4) skola kā sociālā tīklojuma centrs. Izglītības iestādēm jākļūst par sociālā tīklojuma
centriem, kuru pārvaldībā iesaistās un sadarbojas vecāki, mācībspēki, izglītojamie, kā
arī plašāka vietējā kopiena, t.sk. uzņēmēji, profesionālo un nozaru asociāciju pārstāvji.
Īpaši būtiski ir iesaistīt vecākus zināšanu apguvē. Skolai jākļūst par integrālu
sabiedrības daļu un pozitīvu pārmaiņu aģentu, nevis izolētu institūciju, kas darbojas
nošķirti no apkārtējās vides;
5) kontekstuāla izglītība un skolotāja profesijas maiņa. Lielāka izglītības sistēmas saistība
ar ekonomiskajiem un sabiedriskajiem procesiem mainīs arī skolotāja darba raksturu.
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Būtisks ir zināšanu apguves konteksts, tāpēc skolotājam ir jāsasaista dažādas jomas.
Skolotāju sagatavošana vairāk nekā viena mācību priekšmeta mācīšanai. Jāceļ profesijas
prestižs un jāpilnveido motivācijas sistēma;
6) jāpalielina profesionālo asociāciju loma mācību procesa organizācijā un īstenošanā,
lielāku uzmanību veltot absolventu nodarbinātības iespējām;
7) informācijas tehnoloģijas ir lietpratīgi jāizmanto arī mācību procesā;
8) jaunas iespējas mācību procesa dažādošanai un jaunām organizācijas formām. Radošā
domāšana mācību procesā. Lai īstenotu ilgtermiņa mērķi par masveida jaunradi un
radošu sabiedrību, radošums jāattīsta bērnos jau agrīnā vecumā. Vispārējās izglītības
sistēmai ikvienā skolēnā ir jāattīsta radoša personība un kultūras un mākslas izpratne,
spēja mācīties un darboties komandā. Mācību procesā iekļaujot arī problēmu risināšanu,
tiktu veicināta patstāvība un pāreja no praktiskām prasmēm uz konceptuālām
zināšanām. Tikai izglītots indivīds būs spējīgs radīt produktus ar augstu pievienoto
vērtību, izmantot alternatīvās enerģijas un modernās tehnoloģijas;
9) skolu un bibliotēku digitalizācija, lai nodrošinātu pieeju mūsdienīgam mācību procesam
un informācijai. Šī procesa ietvaros jānodrošina digitālā satura veidošana un attālināto
mācību iespējas, līdzdarbojoties gan zinātniskām, gan publiskām bibliotēkām;
10) E-stundas. Izglītības iestādēs papildus ierastajam mācību procesam jāveido tālmācības
programmas, izmantojot e-tehnoloģijas.
Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam vispārējā izglītībā paredz:
1) moderni iekārtotas Latvijas skolas;
2) pārdomāts mācību satura kodols;
3) kompetenču un prasmju attīstība;
4) skolas visā Latvijas teritorijā ir pieejamas ikvienam bērnam;
5) valsts ir īstenojusi īpašu mazo lauku skolu attīstības programmu;
6) bibliotēkas, citas kultūras un izglītības iestādes, kas veido daudzfunkcionālos vietējo
kopienu centrus;
7) obligāta vidējā izglītība – gan vispārējā, gan profesionālā –„ekonomikas izrāviens”;
8) mācību process un priekšmetu pasniegšana skolās tiek nodrošināta augstā līmenī;
9) ar pirmajām skolas dienām atraisa spējas un prasmes gatavo jauno paaudzi nākotnē būt
konkurētspējīgiem darba tirgū;
10) intensīva latviešu valodas, svešvalodu un informācijas tehnoloģiju apguve ir izglītības
sistēmas pīlāri;
11) ikviena skola ir ieinteresēta pilnveidot savu mācību vidi, tiekties uz labiem rezultātiem;
12) skolēnu vecāki ir kļuvuši par aktīviem un atbildīgiem izglītības procesa dalībniekiem;
13) ikviens tiek mudināts iesaistīties visdažādākajās nodarbībās un aktivitātēs ārpus
formālās izglītības.
Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam uzsver, ka:
1) svarīgi ir novērst vardarbību ģimenē un skolā, sniegt palīdzību krīzes situācijās,
nodrošināt ģimenisku vidi tiem, kuriem tā nav bijusi;
2) jāatbalsta iespējas bērniem iekļauties skolā un plašākā sabiedrībā. Tas attiecas arī uz
nepilngadīgajiem, kuriem draud saskarsme ar noziedzīgo vidi vai kuri veikuši
likumpārkāpumus;
3) jāmazina bērnu noziedzība, jānovērš noziedzīgu uzvedību veicinoši faktori, kā arī
jāuzlabo bērnu drošība, aizsargājot tos no veselības un dzīvības apdraudējuma,
jānodrošina garīgās veselības pakalpojumu pieejamība, jāmazina bērnu traumatisms.
Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam nosaka, ka ar skolu attīstību saistītie uzdevumi
ir:
1) inovatīvu mācību satura un darba formu ieviešana radošuma un uzņēmējspēju
veicināšanai pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā – digitālā mācību vide,
3

mūsdienīga svešvalodu apguve, dabas zinātņu un sociālo zinātņu mācību satura
pilnveidošana, karjeras izglītības sistēmas nostiprināšana;
2) iespēju radīšana talantu atklāšanai un izkopšanai, t.sk. atbalsts jauniešu tehniskās
jaunrades centriem, skolēnu vasaras mācību nometņu, zinātnisko semināru, konkursu un
zinātnisko projektu nodrošināšana;
3) iekļaujošās izglītības attīstība – atbalsta personāla, tai skaitā pedagogu palīgu,
nodrošināšana un mācību materiāla speciālajai izglītībai izveide;
4) augsti kvalificētu un radošu vispārējās izglītības pedagogu sagatavošana un piesaiste;
5) jaunu un talantīgu pedagogu piesaiste;
6) pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveide;
7) jauno pedagogu prakses un mentoringa sistēma;
8) visaptverošs izglītības kvalitātes monitorings.
Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam paredz, ka visiem bērniem un jauniešiem
līdz 2020.gadam jānodrošina kvalitatīva pamatizglītība un vidējā izglītība, kā arī pieeja tādām
nodarbībām ārpus formālās izglītības, kas paplašina pieredzi, rada iespējas atklāt un kopt savus
talantus.
Pastiprināti jāuzlabo profesionālā izglītība, kura rada nodarbinātības iespējas un ir būtiska
tautas saimniecības struktūras pilnveidošanai. Plaša pieredze mūža sākumā dod kompetences
elastīgi pielāgoties mainīgajam darba tirgum. Savukārt bezdarbnieku un strādājošo iesaiste
pieaugušo izglītībā novērš un samazina bezdarbu, palielina darba produktivitāti, rada pamatu
ienākumu palielinājumam un pašrealizācijai.
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam nosaka, ka vispārējā izglītība
(pamatskola, vidusskola) ir izglītības veids, kurā ir iesaistīts lielākais izglītojamo skaits.
Pamatnostādnes paredz vispārējā izglītībā:
1) būtiski pilnveidot vispārējo izglītību atbilstoši izmaiņām pasaules izglītības telpā.
Vispārējās izglītības nākotne ir saistīta ar pieaugošu speciālistu pieprasījumu
dabaszinātņu un matemātikas jomās;
2) veikt satura pilnveidi un nodrošināt ar atbilstošiem skolotājiem;
3) veikt vidējās izglītības mācību sasniegumu sistēmas pilnveidi;
4) panākt, ka skolu pamet ne vairāk kā 10% izglītojamo;
5) nodrošināt 21.gs. atbilstošu izglītības vidi un izglītības procesu;
6) veidot vienotas karjeras izglītības sistēmas attīstību;
7) izveidot atbalsta sistēmu talantu attīstībai.
Mūžizglītība un karjeras atbalsts
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija „Latvija 2030” paredz kvalitatīvu un pieejamu izglītību
mūža garumā, tas nozīmē izglītošanās mūža garumā – no pirmsskolas līdz pieaugušo
tālākizglītībai.
Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam paredz:
1) jauniešu nodarbinātības veicināšanu, t.sk. karjeras izglītības sistēmas pilnveidi;
2) jauniešu pēc profesionālās un/vai augstākās izglītības pabeigšanas integrāciju darba tirgū,
t.sk. uzņēmējdarbības uzsākšanu;
3) atbalsta pasākumus jauniešiem – bezdarbniekiem pirmās darba pieredzes iegūšanai;
4) profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidi;
5) attīstīt pieaugušo izglītību, veicinot cilvēka darba produktivitātes pieaugumu atbilstoši
darba tirgus prasībām.
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam paredz:
1) vienotas karjeras izglītības sistēmas attīstību;
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2) otrās iespējas izglītības piedāvājumu kā kompensējošu mehānismu izglītību priekšlaicīgi
pametušo jauniešu skaita samazināšanai;
3) atbalstu darbinieku kvalifikācijas pilnveidošanai atbilstoši darba devēju prasībām, kas
nepieciešams nodarbināto apmācībām nozaru ietvaros. Tās ir apmācības, kas pilnveido
darba devēju un darbinieku zināšanas un motivē tos plašāk izmantot informāciju
tehnoloģijas ražošanas un biznesa procesu vadībā un citas mūsdienīgas ražošanas un
biznesa procesu vadības.
Situācijas raksturojums Bauskas novadā
Bauskas novadu atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam veido
teritoriālās vienības: Bauskas pilsēta, Brunavas pagasts, Ceraukstes pagasts, Codes pagasts,
Dāviņu pagasts, Gailīšu pagasts, Īslīces pagasts, Mežotnes pagasts un Vecsaules pagasts.
Bauskas novada apdzīvotību ietekmē ģeogrāfiskais novietojums: labi sasniedzama Latvijas
valsts galvaspilsēta Rīga (iespējas strādāt, mācīties); automaģistrāle A7 sašķeļ novadu un
Bauskas pilsētu, kas rada nedrošu apkārtējo vidi, bet dod iespēju iedzīvotāju mobilitātei; plānotā
ātrgaitas dzelzceļa līnija; pierobeža ar Lietuvu (kultūrvēsturiskās tradīcijas, kopīgu projektu
īstenošanas iespējas); kaimiņu novados pieejamā infrastruktūra - Rundāles novadā, Iecavas
novadā, Vecumnieku novadā. Pozitīvu iespaidu uz izglītības – kultūras - sporta un citu jomu
attīstību Bauskas novadā veido sadarbība ar sadraudzības pašvaldībām Hedemoru (Zviedrija),
Ripinu (Polija), Nāhodu (Čehija), Hašuri (Gruzija), Pakroju, Radvilišķi (Lietuva) un piedalīšanās
starptautiskajos projektos.
Izglītības iestāžu tīkls
Būtiskas pārmaiņas Bauskas novada izglītības iestāžu tīklā tika veiktas 2009.gada augustā,
kad tika pieņemti Bauskas novada domes lēmumi par Bauskas novada pašvaldības izglītības
iestādes „Codes sākumskola” likvidēšanu, pašvaldības izglītības iestāžu „Bērzu pamatskola”
„Mežotnes pamatskola”, „Jaunsaules pamatskola” un „Bauskas vakara vidusskola”
reorganizāciju, ar mērķi- optimizēt Bauskas novada izglītības iestāžu tīklu, samazinot izdevumus
izglītības iestāžu uzturēšanai, kā arī pedagogu darba samaksai. Reorganizācija notika arī
2011.gadā, kad tika likvidēta Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāde „Bauskas Kristīgā
pamatskola”, izveidotas Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes „Bauskas Valsts
ģimnāzija” un „Bauskas sākumskola”. Pēc šīm reorganizācijām izveidojās Bauskas novada
izglītības iestāžu tīkls tāds, kāds tas ir šobrīd.
Visaugstākā vispārējās izglītības iestāžu koncentrācija ir Bauskas pilsētā: Bauskas Valsts
ģimnāzija, Bauskas 2.vidusskola, Bauskas pilsētas pamatskola, Bauskas sākumskola.
Pārējās novada vispārējās vidējās izglītības iestādes atrodas pagastos: Uzvaras vidusskola –
Gailīšu pagastā, Īslīces vidusskola - Īslīces pagastā un Mežotnes internātvidusskola - Mežotnes
pagasta Garozas ciemā, Codes pamatskola - Codes pagastā, Griķu pamatskola- Ceraukstes
pagastā, Mežgaļu pamatskola- Brunavas pagastā, Mežotnes pamatskola - Mežotnes pagastā,
Ozolaines pamatskola - Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā, Vecsaules pamatskola - Vecsaules
pagastā, bet struktūrvienība Jaunsaules pamatskola- Vecsaules pagasta Jaunsaules ciemā.
Izglītības programmas, filiāļu/struktūrvienību skaits Bauskas novada izglītības iestādēs
Izglītības kvalitātes aspektā koncepcija paredz - veicināt visu izglītojamo, tai skaitā
skolēnu ar speciālām vajadzībām, iekļaušanu vispārējās izglītības iestādēs, nodrošināt
vienlīdzīgas iespējas izglītojamajiem mācību satura apguvē atbilstoši vecumam, radot attīstošas
konkurences iespējas, kas parādīts 1.tabulā.
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1.tabulā parādītās tās izglītības programmas, kuras realizēja 2014./2015.mācību gadā.
Piedāvāto izglītības programmu klāsts ir daudz plašāks, bet ir izglītības programmas, kuras
izglītojamie neizvēlas, vai arī tās nav nepieciešamas konkrētajā mācību gadā.
1.tabula
Izglītības programmas, kuras realizēja 2014./2015.m.g. un filiāļu/struktūrvienību skaits Bauskas
novada izglītības iestādēs. Dati: Valsts izglītības informācijas sistēma datu bāze (turpmāk VIIS) 27.05.2015
Iestāde

Struktūrvienī
bu,
filiāļu skaits

Bauskas
Valsts
ģimnāzija

Programmas nosaukums
Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma (23011111)
Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) profesionāli orientētā virziena programma (23014111)
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)
Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (31012011)
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011)
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena izglītības programma (31014011)
Pamatizglītības programma 1. - 9. kl. izglītojamajiem (2101 1111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (2101 5511)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (2101 5611)
Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma (2101 1811)
Pamatizglītības 2.posma (7.- 9. klase) programma (2301 1112) izglītojamajiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu;
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (3101 1011)
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma
(3101 3011)
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (3101 1012) vakarskola -

Bauskas
2.vidusskola

nepilna laika mācību iespējas

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (3101 1013) neklātiene nepilna laika mācību iespējas

Īslīces
vidusskola

2

Uzvaras
vidusskola

1

Bauskas
pilsētas
pamatskola
Codes
pamatskola

Griķu
pamatskola

Mežotnes
pamatskola

Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511)
Pamatizglītības programma (21011111)
Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma (21011811)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)
Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511)
Pamatizglītības programma (21011111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011)
Pamatizglītības programma (21011111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Pamatizglītības programma (21011111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

2

Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem
(01015611)
Pamatizglītības programma (21011111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (21015511)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Pamatizglītības programma (21011111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
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Mežgaļu
pamatskola

Ozolaines
pamatskola
Vecsaules
pamatskola

1

Bauskas
sākumskola

PII
"Pasaulīte"

1

Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511)
Pamatizglītības programma (21011111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Pamatizglītības programma (21011111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Pamatizglītības programma (21011111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma (11011111)
Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) humanitārā un sociālā virziena programma (11012111)
Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
(11013111)
Speciālās pamatizglītības (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
(11015611)
Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (01015411)

PII "Zīlīte"

Pamūšas
speciālā
internāt
pamatskola

Mežotnes
internātvidusskola

1

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem
(01015611)
Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem
(01015611)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (01015611)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
(01015811)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (01015911)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem
vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Kokizstrādājumu izgatavošana (2254304)
Mājturība (2281401)
Pamatizglītības programma (21011111)
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (31014011)

Bauskas novada izglītības iestāžu piedāvāto izglītības programmu klāsts (skat.1.tabula) ir
paplašinājies pēdējos gados:
1) Bauskas novada vispārējās izglītības iestādēs tiek realizētas speciālās izglītības
programmas, atbilstoši izglītojamo vajadzībām. Izglītības iestādēs 2014./2015.mācību
gada sākumā 192 izglītojamie mācījās iekļaujošajā izglītībā, kas ir process, kurā tiek
nodrošinātas atbilstošas visu izglītojamo daudzveidīgās vajadzības, palielinot ikviena
izglītojamā līdzdalības iespējas mācību procesā, kultūrā un dažādās kopienās,
samazinot izslēgšanas iespējas no izglītības ieguves procesa;
2) Bauskas sākumskolā tiek piedāvātas 4 pamatizglītības programmas. Ir ne tikai
pamatizglītības 1.posma programma, speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, bet arī pamatizglītības 1.posma
humanitārā un sociālā virziena programma, pamatizglītības 1.posma matemātikas,
dabaszinību un tehnikas virziena programma, kas jau sākumskolā ļauj izglītojamajiem
padziļināti apgūt izvēlēto;
3) Bauskas Valsts ģimnāzija piedāvā 4 vispārējās vidējās izglītības programmas, kā arī
tiek realizēta pamatizglītības otrā posma profesionāli orientētā virziena programma,
kas ļauj apgūt biznesa pamatus jau pamatskolā;
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4) Mežotnes internātvidusskolā tiek piedāvāta vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programma, kā arī vispārējās vidējās izglītības profesionāli
orientētā virziena programmas, kurās ir iespēja iegūt metinātāja un aprūpētāja
kvalifikāciju;
5) Bauskas 2.vidusskolā ir visplašākās iespējas izglītībai, jo tiek realizētas izglītības
programmas, kuras nodrošina otro iespēju izglītības turpināšanai.
Pirmsskolas izglītība Bauskas novadā pieejama divās pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs „Zīlīte” un „Pasaulīte” Bauskā, kā arī pirmsskolas izglītības grupās pie skolām Gailīšu,
Ceraukstes, Īslīces, Brunavas, Mežotnes, Vecsaules pagastā no 1,5 gadu vecuma. Codes pagastā
– no 5 gadiem.
Bauskas novadā esošā Pamūšas speciālā internātpamatskola ir speciālā izglītības iestāde,
kas pilda reģionālas nozīmes funkcijas speciālajā izglītībā. Tā tiek finansēta un uzturēta no valsts
budžeta līdzekļiem, vienlaikus atbalstīta no pašvaldības. Speciālās izglītības veidi: izglītojamiem
ar valodas traucējumiem, izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, izglītojamiem ar
mācīšanās traucējumiem, izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem, izglītojamiem ar
garīgās attīstības traucējumiem, izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Izglītojamo skaits speciālajās izglītības programmās
nepārtraukti palielinās.
Bērnu un jauniešu interešu izglītību Bauskas novadā īsteno pašvaldības dibinātais
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs (turpmāk - Bauskas BJC), kā arī vispārizglītojošās izglītības
iestādes. Novada izglītības iestādēs bērniem un jauniešiem ir iespēja darboties gan
kultūrizglītības un vides programmās, gan sportā un karjeras izglītībā. Iesaistoties projektos,
Bauskas BJC ir izveidojis materiāli tehnisko bāzi jaunu, aktuālu tehniskās jaunrades programmu
ieviešanai. Bauskas BJC veic interešu izglītības metodisko vadību Bauskas un Rundāles novadā.
Paplašinoties Bauskas Bērnu un jauniešu centram, kā arī efektīvi izmantojot valsts mērķdotāciju,
Bauskas novadā ir izdevies sakārtot optimālu interešu izglītības programmu pārklājumu,
izglītojamiem tiek dotas iespējas piedalīties jaunsargu un mazpulku kustībā (pašlaik – Bauskas
BJC, Mežgaļu pamatskolā, Griķu pamatskolā, Mežotnes pamatskolā).
Bauskā darbojas trīs profesionālās ievirzes izglītības iestādes – Bauskas Mākslas skola,
Bauskas Mūzikas skola un Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola. Izglītības iestādes
attīsta savu darbību, tiek veidoti jauni izglītības programmu piedāvājumi. Līdzšinējā
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu darbība ir apliecinājusi nepieciešamību tās saglabāt
esošajā novada izglītības iestāžu tīklā. Gan interešu izglītības iestāde, gan profesionālās ievirzes
izglītības iestādes savu kompetenču ietvaros sniedz atbilstošu izglītību jauniešiem, atsevišķos
gadījumos realizējot arī mūžizglītību: Bauskas Mūzikas skolā pieaugušie apgūst mūzikas
pamatus.
Mūžizglītība. Bauskas novadā tiek nodrošināta iespēja iegūt augstāko izglītību, ko sniedz
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (turpmāk - RPIVA) Bauskas filiāle, Dārza
ielā 9, Bauskā, Bauskas 2.vidusskolas telpās. 3.tabulā attēlotais Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmijas Bauskas filiāles absolventu skaits 2011.- 2014.gadu periodā parāda
augstākās izglītības pieejamību Bauskas novadā.
2.tabula
RPIVA Bauskas filiāles absolventu skaits 2011.-2014.gadu periodā. Dati: RPIVA Bauskas filiāles datu bāze
Studiju gads

Programmas nosaukums

2011./2012.

Profesionālā bakalaura studiju programma "Sākumskolas skolotājs ar
tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā"
Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs" – apakšprogramma
"Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs"

Absolventu
skaits
1
19

8

2012./2013.

2014./2015.

Profesionālā bakalaura studiju programma "Komercdarbība un uzņēmuma
vadība"
Profesionālā bakalaura studiju programma "Sākumskolas skolotājs ar
tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā"
Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs" – apakšprogramma
"Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs"
Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma
"Komercdarbības organizācija" ar specializācijas virzienu "Uzņēmējdarbības
(komercdarbības) speciālists"
Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs" - apakšprogramma
"Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs"
Pavisam periodā ( visās programmās kopā)

6
1
22
6
10
65

Filiāle 2014./2015.studiju gadā Bauskas novada iedzīvotājiem piedāvāja: pirmā līmeņa
profesionālo augstākās izglītības studiju programmu "Cilvēkresursu/Biroja administrēšana" ar
specializācijas virzienu "Biroja administrators"; pirmā līmeņa profesionālo augstākās izglītības
studiju programmu "Komercdarbības organizācija" ar specializācijas virzienu "Uzņēmējdarbības
(komercdarbības) speciālists"; profesionālo bakalaura studiju programmu "Komercdarbība un
uzņēmuma vadība"; profesionālo bakalaura studiju programmu "Skolotājs" - apakšprogramma
"Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs"; profesionālo bakalaura studiju programmu
"Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā" (daļēji Rīgā, Bauskā);
profesionālo maģistra studiju programmu "Pedagoģija".
RPIVA kopā ar Bauskas novada Pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Izglītības nodaļu, ievērojot novada izglītības iestāžu un metodisko apvienību pieprasījumus,
regulāri organizē pedagogu tālākizglītību: pedagogu konferences, seminārus.
2014.gada septembrī filiālē reģistrēti 110 studenti.
3.tabula
RPIVA ieguldījums Bauskas novada pedagogu izglītošanā Dati: VIIS 2014
Nr.p.k.

Izglītības iestāde

Pedagogu skaits

RPIVA
absolventi

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

Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas 2. vidusskola
Īslīces vidusskola
Uzvaras vidusskola
Bauskas pilsētas pamatskola
Codes pamatskola
Griķu pamatskola
Mežotnes pamatskola
Mežgaļu pamatskola
Ozolaines pamatskola
Vecsaules pamatskola
Bauskas sākumskola
PII "Pasaulīte"
PII "Zīlīte"
Pamūšas speciālā internātpamatskola
Mežotnes internātvidusskola
Bauskas Mūzikas skola
Bauskas Mākslas skola
Bauskas BJSS
Bauskas BJC
Kopā

43
59
40
34
30
25
38
22
22
20
33
40
37
48
40
20
22
11
27
15
626

9
15
16
4
7
2
12
9
3
4
13
10
18
23
17
0
4
1
1
3
171

Īpatsvars no
pedagogu skaita
iestādē %
21
25
40
12
23
8
32
41
14
20
39
25
49
48
43
0
18
9
4
20
27,3
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Mūžizglītības jomā novadā darbojas dažādas institūcijas un iestādes. Bauskas novadā
darbojas mācību centra „Buts” Bauskas filiāle, SIA mācību centrs "Austrumvidzeme", SIA
„Latgales mācību centrs” Bauska filiāle, SIA „1A Fortūna”, SIA „Autoamatnieks”, Profesionālās
izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs (turpmāk - PITEC) Bauskas filiāle.
Mūžizglītības valsts noteiktā prioritāte ir bezdarba samazināšana, piedāvājot ārpus darba
palikušajiem pārkvalifikācijas veidus, tādējādi piesaistot potenciālo darbaspēku jaunu prasmju
apguvei, kas nepieciešamas tautsaimniecībai. Bauskā to koordinē Nodarbinātības valsts
aģentūras Bauskas filiāle. Mācību centru izglītības pakalpojumu piedāvājums novadā ir plašs un
daudzveidīgs: Piemēram, SIA mācību centrs „Austrumvidzeme” darbības pamatvirziens ir
pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības
programmu īstenošana. Mācību programmas tiek veidotas tajās jomās, kas visvairāk ir
pieprasītas no darba devēju, izglītojamo, sociālo partneru, valsts aģentūru puses. Profesionālās
tālākizglītības programmas ir licencētas un akreditētas. PITEC darbības pamatvirziens ir
pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības
programmu īstenošana.
Bauskas novadā ir palielinājies to interesentu skaits, kas vēlas iesaistīties mūžizglītībā un
pašpilnveides (piem. svešvalodu un informācijas tehnoloģiju apguve) programmās. Iespēju
robežās gan valsts mērogā, gan novadā tiek piesaistīti Eiropas Savienības līdzekļi mūžizglītības
jautājumu risināšanai. Tādi kā SIA Lattelecom projekts senioriem, Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas projekta Nr.LLI-023 „Vidus-Baltijas amatniecība” ietvaros Bauskas
novada dome ir īstenojusi vairākas aktivitātes. Projekta īstenošanas rezultātā darbojas
Amatniecības un mākslas centrs „Bauskas skapis”. Amatniecības un mākslas centrā
iedzīvotājiem iespējams apgūt prasmes dažādās amatniecības jomās: kokapstrādē, keramikā,
ādas apstrādē, stikla apgleznošanā, šūšanā, izšūšanā, rotu darināšanā, filcēšanā, tekstilmozaīkā,
knipelēšanā, mašīnadīšanā, zīda apgleznošanā un gleznošanā. Mūžizglītības jomā aktīvi darbojas
glezniecības studija mākslas salonā „Meistars Gothards”, fotostudija „Bauska” Bauskas Kultūras
centrā. Veidojas paaudžu saikne - fotostudijas „Bauska” dalībnieki sava aroda prasmi tālāk
nodod fotopulciņa dalībniekiem Bauskas Bērnu un jauniešu centrā.
Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļa pieaugušo izglītībā piedāvā angļu un
vācu valodu kursus, kā arī organizē pedagogu, izglītības iestāžu vadītāju tālākizglītības kursus.
Profesionālās pilnveides kursus novada pedagogiem organizē Bauskas Valsts ģimnāzijas
metodiskais centrs. Novada izglītības iestādes strādā ar vecākiem, izglītojot pedagoģijā un
psiholoģijā.
Izglītības iestāžu iespējas
Katrai novada vispārējās izglītības iestādei, pēc izglītojamo vajadzībām, veidojas sava
loma novada izglītības iestāžu tīklā1:
Bauskas Valsts ģimnāzijā - daudzveidīgs izglītības programmu piedāvājums, skolēnu
zinātniski pētnieciskā darbība, sestdienas matemātikas skola. Ir informācijas tehnoloģiju un
materiāltehniskais nodrošinājums, digitālie mācību līdzekļi un resursi, sadarbība ar skolām
Zviedrijā, Polijā, Lietuvā, Turcijā.
Bauskas 2.vidusskola - lielākā novada skola gan pēc teritorijas, gan funkcijām, gan
izglītojamo un nodarbināto skaita. Vislielākā piedāvāto izglītības programmu (13) dažādība,
kvalificēts un uzticams pedagoģiskais un tehniskais personāls. Atbalsta dienests izglītojamajiem
(sociālais pedagogs, psihologs, speciālais pedagogs, logopēds), izglītojamo ar speciālajām
vajadzībām integrēšana vispārizglītojošā skolā. Labiekārtota un sakārtota izglītības iestādes
1

Dati no izglītības iestāžu 2014.gada SVID analīzēm.
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fiziskā vide. Mūsdienīgi aprīkoti mācību kabineti (materiāltehniskais nodrošinājums, digitālie
mācību līdzekļi un resursi). Attīstīta sporta bāze (sadarbība ar Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skolu). Multikulturāla vide, izkoptas kultūrmijiedarbības tradīcijas. Izveidots
Karjeras izglītības centrs. Izveidota vecāku biedrība „Iniciatīvu centrs”.
Īslīces vidusskola - Sporta nodarbību daudzveidība. Iestādei ir 2 struktūrvienības, kas
nodrošina pirmsskolas izglītības iespējas tuvu dzīvesvietai. Skolā norit aktīva skolēnu mācību
uzņēmumu darbība, ir daudzpusīgs interešu izglītības programmu piedāvājums, senas, izkoptas
skolas tradīcijas.
Uzvaras vidusskola - pēctecības „pirmsskola- skola” nodrošināšana. Iekļaujošās izglītības
realizēšana. Telpu platība un daudzums ļauj brīvi organizēt izglītošanās procesu. Plaša sporta
zāle.
Bauskas pilsētas pamatskola – radoša skolēnu pašpārvalde. Izkoptas, īpašas skolas
tradīcijas. Interešu izglītības pulciņu daudzveidība. Regulārs darbs ar talantīgajiem skolēniem.
Skola sadarbojas ar Pasvales pamatskolu Lietuvā un Lēdurgas pamatskolu. Estētiska un sakopta
vide.
Codes pamatskola - ir pagasta kultūras un sporta centrs. Aktīvi piedalās novada
konkursos, skatēs. Obligātās pirmsskolas izglītības iespējas. Sporta nodarbību daudzveidība ne
tikai skolēniem, jauniešiem, bet arī visiem pagasta iedzīvotājiem.
Griķu pamatskola - Mazā lauku skola. Nodrošina pirmsskolas izglītības iespējas tuvu
dzīvesvietai Mūsas ciematā (35-40 bērni) ciematā un Ceraukstes ciematā „Dzirnaviņas” (60-66
bērni), pirmsskolas izglītības iespēja bērniem no 1 gada vecuma. Realizē EKO skolu
programmu. Ir nodibināta biedrība „Paaudžu tilts”, kas atbalsta skolu un struktūrvienības. Sporta
nodarbību daudzveidība. Mūsas un Ceraukstes ciematu sporta un kultūras centri.
Mežotnes pamatskola - Mazā lauku skola. Vecāku un izglītības iestādes sadarbība.
Pirmsskolas izglītības programmas bērniem no 1,5 gadu vecuma. Sadarbība ar Mežotnes pili.
Sporta dzīves centrs. Pie skolas ir divi volejbola laukumi, basketbola laukums, futbola laukums,
asfaltēts skrejceļš. Notiek Jaunsargu nodarbības.
Mežgaļu pamatskola - Mazā lauku skola. Iespēja nodrošināt individuālu pieeju katram
bērnam. Skola nodrošina pilnvērtīgas pagarinātās grupas nodarbības, dodot iespēju bērniem
radoši pavadīt laiku pēc stundām, daļēji aizstājot mākslas, mūzikas, sporta skolu funkcijas.
Skolai sakārtota apkārtējā lauku vide. Ir pamati „Mazpulku” kustībai. Pirmsskolas
struktūrvienība nodrošina pēctecību izglītības sistēmai Mežgaļu skolā.
Ozolaines pamatskola - Mazā lauku skola. Pirmsskolas izglītības programmas no 1,5 g.v.
Skola ir daudzfunkcionāls centrs, kurā īsteno izglītojošas, kultūras un sociālas aktivitātes.
Konkursi un ārpusstundu pasākumi ir vērsti uz skolēnu izglītošanu, tradīciju stiprināšanu,
interešu un talantu attīstīšanu, patriotisko audzināšanu. Skola ir iesaistījusies Veselību veicinošo
skolu kustībā, organizē veselību veicinošas aktivitātes.
Vecsaules pamatskola - izglītības iestādei ir struktūrvienība Jaunsaules pamatskola– Eko
skolu programmas „ Zaļā karoga” skola. Pirmsskolas izglītības iespējas Vecsaulē, Jaunsaulē.
Izkoptas teātra spēlēšanas tradīcijas. Jaunsaules pamatskolā ir infrastruktūra nometņu rīkošanai
vasaras periodā, brīvlaikos. Skolā darbojas trīs deju kolektīvi, kā arī divi kori.
Bauskas sākumskola radoša skola ar izkoptu iekšējo kultūru. Aktīva Skolas
padomes darbība. Tehnisko darbinieku pašiniciatīva skolas telpu labiekārtošanā un vizuālā tēla
veidošanā. Skolotāju digitālās apmācības programmā „Samsung Skola nākotnei”. „Mazās
biznesa skolas” sasniegumi. Sestdienas matemātikas skola. Iespēja visiem skolēniem apgūt
sporta dejas. Aktīva skolēnu (4.-6.klašu) pašpārvalde. Sadarbība ar Limbažu sākumskolu,
Ripinas skolām Polijā, Olaines 1.vidusskolu.
Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde (turpmāk - PII) „Pasaulīte”- pirmsskolas
izglītības iestāde ar savām tradīcijām. Iesaistījusies Eko skolu kustībā. Struktūrvienībā ir
labiekārtota vide, labiekārtots logopēda kabinets.
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PII „Zīlīte” - lielākā pirmsskolas izglītības iestāde novadā. Struktūrvienībā ir labiekārtota
vide, labiekārtots logopēda kabinets, peldbaseins.
Pamūšas speciālā internātpamatskola - atbalsts visiem izglītojamajiem, kam
nepieciešama palīdzība, vecāku līdzdalība.
Mežotnes internātvidusskola - internāts, profesionālās izglītības apguves iespējas,
nodrošina darbu vietējiem iedzīvotājiem, uzsākta speciālo programmu realizēšana.
4.tabulā parādīts Bauskas novada izglītības piedāvājuma kopsavilkums SVID analīzes
veidā. Veicot SVID analīzi, tiek izvērtētas iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un
problēmas.
Stiprās puses — tās īpašības, kas tai var palīdzēt sasniegt noteikto mērķi.
Vājās puses — tās īpašības, kas var kavēt noteiktā mērķa sasniegšanu.
Iespējas — tie ārējie faktori, kas var palīdzēt sasniegt noteikto mērķi.
Draudi — tie ārējie faktori, kas var kavēt noteiktā mērķa sasniegšanā.
4.tabula
Izglītības piedāvājums Bauskas novadā. Kopsavilkums.
Dati: SVID analīze 01.01.2015.

S

V

I

Izglītības iestādes piedāvā daudzveidīgu un konkurētspējīgu izglītību, t.sk. iekļaujošo izglītību. Ir
izglītības programmu izvēles iespējas
Pagastos pie izglītības iestādēm ir pirmsskolas grupas
Pašvaldība līdzfinansē pedagogus, finansē pedagogus pirmsskolas grupās, kur mācās bērni līdz 4
gadu vecumam un tehniskos darbiniekus
Pedagogi visās izglītības pakāpēs ir ar atbilstošu kvalifikāciju, regulāri pilnveido kvalifikāciju
tālākizglītības kursos
Novadā ir interešu izglītības iestāde ar interešu izglītības programmu piedāvājumu, kas
papildinās
Kvalitatīvs mākslas, mūzikas un sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu piedāvājums
Izglītības iestāžu telpas tiek izīrētas interešu un pieaugušo izglītībai
t.sk. bezdarbnieku apmācībai, auto apmācībai, valodu kursiem, u.c.,piem. nometnēm- vasaras
periodā
Novadā ir speciālā internātpamatskola un internātvidusskola
Tiek organizēta pieaugušo apmācība valodu grupās, darbojas Amatniecības centrs
Novads nodrošina skolēnu pārvadājumus, 2 mācību ekskursijas gadā, brīvpusdienas līdz 9.klasei,
mācību līdzekļu iegādi
Nepietiekams telpu nodrošinājums izglītības procesa īstenošanai (Bauskas sākumskola) vai plašo
telpu augstās uzturēšanas izmaksas (Uzvaras vidusskola, Mežotnes internātvidusskola, Vecsaules
pamatskolas struktūrvienība Jaunsaules pamatskola)
Izglītības iestāžu nepietiekama datorizācija, nepietiekams nodrošinājums ar modernām
tehnoloģijām
Nepietiekams informācijas pieejamības nodrošinājums par izglītības iespējām novadā
Nepietiekams piedāvājums mūžizglītības programmu īstenošanai
Alternatīvas bērnu pieskatīšanas iespējas
Nepieciešams siltināt un remontēt izglītības iestāžu ēkas
Nepieciešams rekonstruēt sporta laukumus pie izglītības iestādēm
Sociālie un ekonomiskie apstākļi ģimenēs, kas ietekmē bērnu ikdienu
Racionāli izmantojot novada līdzekļus izglītības iestāžu remontiem, pakāpeniski un plānoti tiek
uzlabota izglītības iestāžu vide
Pedagogi pilnveido kvalifikāciju, apgūstot vai aktualizējot (kursos, semināros, u.c.) iespēju mācīt
vairākus mācību priekšmetus
Metodisko apvienību darba aktivizēšana kompetenču pieejā balstītā mācību satura ieviešanā
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D

Aktivizējot vecāku līdzdalību, uzlabojas izglītības iestādes padomes darbība
Pieredzes apmaiņās gūto atziņu popularizēšana un ieviešana novadā.
Izglītības iestādes paplašina savu darbību sadarbojoties ar bibliotēkām, kultūras iestādēm, sniedz
sporta infrastruktūras pakalpojumus iedzīvotājiem, nodrošina mūžizglītības iespējas
Piedaloties projektos ir iespēja pilnveidot mācību procesu un tā materiāltehnisko bāzi
Starpinstitucionālā sadarbība izglītojamo kavējumu novēršanā
Internet vides informatīvās telpas izmantošana, regulāras preses relīzes par izglītības
jautājumiem, aktuālām tēmām
Izglītojamo skaita samazināšanās sliktās demogrāfiskās situācijas dēļ un emigrācijas rezultātā
Iedzīvotāju augstās migrācijas dēļ, neprognozējams izglītojamo skaits, kas apgrūtina plānošanu
Sociālekonomiskie apstākļi nav labvēlīgi ģimenēm ar bērniem
Vecāki maz laika velta saviem bērniem
Tā kā ir laba satiksme ar valsts galvaspilsētu, izglītība, pēc pamatizglītības iegūšanas, tiek
turpināta Rīgā
Trūkst jauno pedagogu
Nesakārtota likumdošana
Nav peldbaseina peldēšanas apmācībai
Nepieciešama sporta halle Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolai

1.attēls
Viena izglītojamā izmaksas euro 2015.gada janvārī.
Dati Bauskas novada administrācijas (turpmāk - B.N.A.) Ekonomikas un finanšu nodaļa

1.attēlā redzamās viena izglītojamā izmaksas, apstiprinātas 2015.gada 29.janvārī ar
Bauskas novada domes lēmumu „Par Bauskas novada izglītības iestāžu izcenojumu
apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”. Pašvaldību norēķinos tiek iekļauti
pašvaldības ieguldītie finanšu līdzekļi izglītības iestādē. 1.attēls parāda to, ka Uzvaras vidusskolā
viena izglītojamā izmaksas ir vislielākās, iemesli - telpu platība, ir pirmsskolas grupas un sporta
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zāle. Lielākās izmaksas ir tām izglītības iestādēm, kurās realizē pirmsskolas izglītības
programmas, jo tām nepieciešams lielāks pašvaldības finansējums.
5.tabula
Normētā skolēnu (bērnu) skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi un
kopējo pedagoģisko likmju skaitu pašvaldības izglītības iestādēs (finansējums no valsts budžeta
mērķdotācijas) Dati VIIS datu bāze 2014

5.tabulā redzam, ka izglītības iestādēs, ar skolēnu skaitu zem 100 izglītojamajiem
pedagogu un izglītojamo proporcija ir zema un neatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 19.punktā noteiktai prasībai, ka normētā skolēnu
(bērnu) skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi novados – 8,12 : 1.
Kopumā novadā šī proporcija atbilst noteikumu prasībām (skat. 5.tabula).
2.attēls
Bauskas novada izglītojamo skaits no 2013.09.-2015.27.05. (1,5g.v.-12.klasei) Dati: VIIS

Divus pēdējos mācību gadus IZM fiksē datus VIIS trīs reizes (1.septembrī, 1.janvārī,
27.maijā), skat. 2.attēlā. Izglītojamo migrācijas dēļ izglītojamo skaits palielinās 1.janvārī.
Izglītojamo skaits Bauskas novadā samazinās.
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6.tabula
Izglītojamo skaits Bauskas novada izglītības iestādēs. Dati: VIIS 27.05.2015.

6.tabulā redzams, ka vismazākais izglītojamo skaits ir Mežotnes internātvidusskolā –
41skolēns, no tiem ar maznodrošinātā statusu ir 29 izglītojamie. 2014.gada 28.augusta Bauskas
novada domes noteikumi 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” nosaka, ka minimālais
skolēnu skaits klasē ir 8 skolēni. Klasēs, kur izglītojamo skaits ir mazāks par noteikto, veido
apvienotās klases. Nav ieteicama apvienoto klašu veidošana vecumposmā no 7. – 12.klasei, jo
samazinās skolēna izvēles iespējas, nav konkurences, kas nodrošina izaugsmi un kvalitāti.
Mežotnes internātvidusskola 2015.gada 25.maijā licencēja Speciālās pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem 21015711 un šajā programmā 2015.gada
28.maijā uzņēma pirmo audzēkni. 2015.gada 27.maijā Bauskas novada vispārējās izglītības
iestādēs strādāja 581 pedagogs, reģistrēti 1108 izglītojamie - pirmsskolas posmā, 2291
izglītojamie - pamatskolas posmā, 327 izglītojamie - vidējās izglītības programmās, 4
izglītojamie - arodizglītības programmās, kopā – 3730 izglītojamie (skat. 6.tabula).
Koncepcija
Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcija 2015.-2025.gadam piedāvā
katram novada bērnam izglītības iespējas no 1,5 gadu vecuma līdz vidusskolas 12.klasei, kā arī
pašpilnveides iespējas ikkatram novada iedzīvotājam interešu izglītībā, profesionālās ievirzes
izglītībā, karjeras izglītībā un mūžizglītībā.
Koncepcija nosaka izglītības ieguves modeli Bauskas novadā:
1. Pirmsskola un sākumskola (1.-6.klase)- tuvāk izglītojamā dzīves vietai.
2. Pirmsskola, sākumskola (1.-6.klase) un pamatskola- pagastos un Bauskas pilsētā
(izglītojamo skaita samazināšanās gadījumā, iespējams modelis: pirmsskola un
sākumskola (1.-6.klase)).
3. Pirmsskola, sākumskola (1.-6.klase), pamatskola, vidusskola vai ģimnāzija- Bauskas
pilsētā.
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4. Tiek nodrošinātā speciālā izglītība. Ir iespēja izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām
iegūt arodu Pamūšas speciālajā internātpamatskolā.
Koncepcijas darbība
Bauskas novadā tiek nodrošināta pirmsskolas un sākumskolas (1.-6.klase) izglītība pēc
iespējas tuvāk dzīvesvietai. Pagastos un Bauskas pilsētā iegūst pamatizglītību. No 2016.gada
1.septembra vidējās izglītība tiek nodrošināta tikai Bauskas pilsētā - Bauskas Valsts ģimnāzijā un
Bauskas 2.vidusskolā.
Bauskas novada izglītības iestāžu tīkls tiek analizēts un aktualizēts katru gadu līdz
31.oktobrim, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem, novada
noteikumiem, noteiktajām mācību gada prioritātēm.
No 2015.gada 1.janvāra izglītības iestādēs notiek jaunā pedagogu atalgojuma modeļa
aprobācija. Jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ieviešana valstī var būtiski ietekmēt Bauskas
novada izglītības iestāžu tīkla attīstību.
Vispārējās izglītības iestādēs un Bauskas Bērnu un jauniešu centrā piedāvā interešu
izglītības programmas un karjeras izglītības iespējas.
Bauskas novadā ir iespēja mācīties profesionālās ievirzes izglītības iestādēs- Bauskas
Mākslas skolā, Bauskas Mūzikas skolā, Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā.
Izglītības iestādēs piedāvā iespējas izglītoties arī pieaugušajiem.
Koncepcijas realizēšana
7.tabula
Bauskas novada izglītības iestāžu attīstība līdz 2025.gadam.
Avots: Bauskas novada investīciju plāns līdz 2020.gadam, IZM, B.N.A. Izglītības nodaļas, RPIVA, izglītības iestāžu informācija.

Izglītības iestāde

Codes pamatskola

Plānotā darbība

Ieviešan
as gads

Vispārējā izglītība
1.Pirmsskolas izglītībā
Atvērta 3 līdz 4 gadus vecu bērnu pirmsskolas
grupa
Rotaļu laukuma izveide vispusīgai bērnu
attīstībai
Bērnu rotaļu sporta zonas rekonstrukcija

Ar 2016.gada
1.septembri
PII „Zīlīte”
Līdz
2020. gadam
PII „Pasaulīte”
Līdz
2020. gadam
Visās novada pirmsskolas Kompetenču pieejā balstītas vērtībizglītības Līdz
izglītības grupās
ieviešana pirmskolā, pedagogu kvalifikācijas 2025.gadam
pilnveide.
PII „Zīlīte”, PII
Pedagogu tālākizglītības kursu organizēšana:
Līdz
„Pasaulīte”, izglītības
1) darbs ar izglītojamiem, kuriem ir
2025.gadam
iestādēs, kurās ir
speciālās vajadzības;
pirmsskolas grupas
2) darbs ar talantīgajiem bērniem.
2.Vispārējā izglītībā
Īslīces vidusskola,
10.klasē uzņem ne mazāk kā 12 izglītojamos*
Ar 2015.gada
Uzvaras vidusskola
1.septembri
Bauskas Valsts ģimnāzija
10.klasē uzņem ne mazāk kā 15 izglītojamos*
Ar 2015.gada
Bauskas 2.vidusskola
1.septembri
Bauskas pilsētas
Sporta zāles vienkāršota renovācija
Līdz
pamatskola
2015.gadam
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Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas 2.vidusskola
Vecsaules pamatskolas
struktūrvienība
„Jaunsaules pamatskola”
Mežotnes
internātvidusskola
Bauskas sākumskola
Ozolaines pamatskola
Īslīces vidusskola

Reģionālais
metodiskais
un
pedagogu
tālākizglītības centrs
Tikai šajās izglītības iestādēs notiek uzņemšana
10.klasēs.
Vecsaules
pamatskolas
struktūrvienība
„Jaunsaules
sākumskola”
(1.-6.klase
un
pirmsskolas grupas)
Pamūšas speciālās internātpamatskolas
struktūrvienība
Dalība Latvijas Olimpiskās komitejas skolu
projektā „Sporto visa klase”
Vecsaules pamatskolas struktūrvienība
„Ozolaines sākumskola” (1.-6.klase un
pirmsskolas grupas)
Īslīces pamatskola

Ar 2016.gada
1.septembri
Ar 2016.gada
1.septembri
Ar 2016.gada
1.septembri
Ar 2016.gada
1.septembri
Līdz
2017.gadam
Ar 2018.gada
1.septembri

Ar 2019.gada
1.septembri
Uzvaras vidusskola
Uzvaras pamatskola, uz kuru pārceļ pagasta Ar 2019.gada
administratīvo centru
1.septembri
Bauskas 2.vidusskola,
Sporta laukuma renovācija un paplašināšana,
Līdz
Bauskas pilsētas
mūsdienīgas mācību vides nodrošināšana triju 2018.gadam
pamatskola, PII „Zīlīte”
izglītības iestāžu vajadzībām
Bauskas 2.vidusskola
Skolas vecās ēkas siltināšanas un renovācijas Līdz
projekta izstrāde un realizēšana
2018.gadam
Visās novada vispārējās
Izglītības iestāžu aprīkošana ar informācijas un Līdz
izglītības iestādēs
komunikāciju tehnoloģijām
2020.gadam
Mežotnes pamatskola,
Vienkāršas sporta halles projekta izstrāde
Līdz
Vecsaules pamatskola
2020.gadam
Uzvaras vidusskola, Īslīces Pagastu, ciemu sporta laukumu izveide un Līdz
vidusskola, Griķu, Codes, rekonstrukcija, aprīkojuma iegāde
2020.gadam
Mežotnes, Vecsaules,
Mežgaļu, Ozolaines
pamatskolās.
Bauskas pilsētas
Skolas energoefektivitātes projekta izstrāde un Līdz
pamatskola
realizēšana
2020.gadam
Visās novada vispārējās
Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības Līdz
izglītības iestādēs
satura aprobācija un ieviešana
2025.gadam
Visās novada vispārējās
Inventāra un aprīkojuma iegāde kompetenču Līdz
izglītības iestādēs
pieejā balstīta mācību procesa ieviešanai
2025.gadam
Visās novada vispārējās
Pedagogu profesionālā pilnveide un
Līdz
izglītības iestādēs
tālākizglītības nodrošinājums, lai ieviestu
2025.gadam
kompetenču pieejā balstītu mācību procesu un
nodrošinātu karjeras izglītību
Bauskas 2.vidusskola
Izglītības centra attīstība un darbība:
Līdz
sadarbībā ar Rīgas
Karjeras izglītība, iekļaujošā izglītība, studijas 2025.gadam
Pedagoģijas un izglītības
un lietišķie pētījumi zinātnē, tālākizglītība,
vadības akadēmiju
mūžizglītība.
Visās novada vispārējās
Pedagogu tālākizglītības kursu organizēšana, lai Līdz
izglītības iestādēs
nodrošinātu darbu ar izglītojamiem, kuriem ir 2025.gadam
speciālās vajadzības, kā arī ar talantīgajiem
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izglītojamiem
Izglītojamo uzņēmējdarbības (sadarbība ar Līdz
Biznesa bibliotēku), karjeras izglītības attīstība
2025.gadam
Starpinstitucionālā sadarbība audzināšanas
Līdz
jautājumos, kavējumu novēršanā un vecāku,
2025.gadam
ģimeņu izglītošanā
Sporta centra „Mēmele” renovācija, internāta Līdz
izbūve,
2025.gadam
piebūves projekta izstrāde un būvniecība,
mūsdienīgas mācību vides atjaunošana un
pilnveide
Interešu izglītība, profesionālās ievirzes, karjeras izglītība, mūžizglītība
Izglītības nodaļa sadarbībā Novada interešu izglītības, karjeras izglītības un No 2016.gada
ar novada izglītības
mūžizglītības attīstības plāna un reģistra izstrāde līdz
iestādēm
2017.gadam
Bauskas Bērnu un jauniešu Mākslas plenēru, izstāžu, festivālu organizēšana. Līdz
centrs, Mākslas skola
2020.gadam
Amatniecības centra aktivitātes
Visās novada vispārējās
izglītības iestādēs
Visās novada izglītības
iestādēs sadarbībā ar
Izglītības nodaļu
Bauskas Valsts ģimnāzija

Bauskas Mūzikas skola

Bauskas Mūzikas skola,
Bauskas Mākslas skola
Izglītības iestādes

Mūzikas izglītības programmu piedāvājuma
paplašināšana jauniešiem un pieaugušajiem.
Skaņu ierakstu studijas izveide un darbība.
Kultūrizglītības pasākumu organizēšanas un
norises centrs, 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.
Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana

Līdz
2020.gadam

Līdz
2025.gadam
Līdz
2025.gadam

Mūžizglītības, interešu izglītības attīstība,
karjeras izglītības iespēju attīstīšana pagastos un
ciemos
Bauskas novada Bērnu un Sporta halles izbūve, Bērnu un pieaugušo ūdens Daļēji
jaunatnes sporta skola
sporta, veselības un atpūtas centra izveide 2025.gadā
(investīciju
(peldbaseins)

plānā

2030.gadā)

*Bauskas novada 2014.28.08. noteikumi 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”.

Koncepcijas paredzamais rezultāts 2025.gadā
Bauskas novada izglītības iestādēs strādā profesionāli pedagogi, tiek ieviests uz
kompetencēm balstīts izglītības saturs, ir nodrošināta materiāltehniskā bāze, kvalitatīva mācību
vide. Bērni novadā iegūst:
1) pirmsskolas, sākumskolas izglītību tuvu dzīvesvietai, atbilstoši vajadzībām;
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2) pamatizglītību pagastos un Bauskas pilsētā, atbilstoši vēlmēm un vajadzībām;
3) ja nepieciešams, tiek nodrošināta speciālā izglītība, kā arī ir iespēja apgūt arodu
Pamūšas speciālajā internātpamatskolā;
4) vidējo izglītību – Bauskas pilsētā.
Bauskas novadā ir iespēja:
1) mācīties profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, apgūt un attīstīt dažādas prasmes
interešu izglītības programmās;
2) aktīvai neformālajai darbībai un sadarbībai ar jauniešiem, vecākiem un senioriem,
tādejādi veicinot piederības izjūtu savai dzīvesvietai, novadam, ciemam/pilsētai,
mājai;
3) veselīgam dzīvesveidam.
Bauskas novadā ir attīstīta izglītības iestāžu infrastruktūra dažādu iedzīvotāju grupu
aktīvai un radošai darbībai, sportam, dažādām interesēm, karjeras izglītībai, tālākizglītībai,
mūžizglītībai. Pagastos un Bauskas pilsētā izglītības iestādes ir arī sporta un kultūras centri, kur
iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja personības pašpilnveidei visa mūža garumā.
Koncepcijā noteiktais izglītības ieguves modelis, kā arī darbības principi, paredz
konsolidēt izmaksu efektivitāti un plānot attīstību visās izglītības pakāpēs un veidos, nodrošinot
savstarpējo konkurenci, tādejādi paaugstinot izglītības kvalitāti novadā.
Domes priekšsēdētājs

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 26.jūnijā

prot.Nr.13, 6.p.

Par iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” struktūrvienības „Bauskas Bērnu
bibliotēka” abonementa telpas remontu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
Centrālā bibliotēka” direktores B.Tormanes iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt
finansējumu 6752 EUR Bauskas Bērnu bibliotēkas abonementa telpas remontam, jo ir
nepieciešams mainīt telpas funkcionālo zonējumu, lai varētu turpināt realizēt iesākto aktivitāti
pirmsskolas vecuma bērniem „Jauno pūcēnu skoliņa” (lasīšanas veicināšana 3 gadīgiem bērniem
kopā ar vecākiem), kā arī uzlabotu krājuma pieejamību pārējo vecuma grupu bērniem. Telpa ir
nolietota, jo iepriekšējais remonts veikts 1996.gadā. Speciālisti ir apsekojuši konkrēto telpu un
sagatavojuši prognozēto remontdarbu izmaksu tāmi. Prognozējamās izmaksas ir 6752 EUR (seši
tūkstoši septiņi simti piecdesmit divi euro).
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, 42.panta pirmo daļu, Bibliotēku likuma 17.panta otrās daļas 2.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Atbalstīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka”
struktūrvienības „Bauskas Bērnu bibliotēka” abonementa telpas remontu.
2. Uzdot iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” direktorei Baibai Tormanei veikt
zemsliekšņa iepirkumu remontdarbu veikšanai Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas Centrālā bibliotēka” struktūrvienības „Bauskas Bērnu bibliotēka” abonementa
telpai.
3. Pēc iepirkuma veikšanas precizēt Bauskas Bērnu bibliotēkas abonementa telpas
remontam nepieciešamo summu.
4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietniecei
I.Ruhockai.
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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Par iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” struktūrvienības „Bauskas Bērnu
bibliotēka” abonementa telpas remontu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
Centrālā bibliotēka” direktores B.Tormanes iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt
finansējumu 6752 EUR Bauskas Bērnu bibliotēkas abonementa telpas remontam, jo ir
nepieciešams mainīt telpas funkcionālo zonējumu, lai varētu turpināt realizēt iesākto aktivitāti
pirmsskolas vecuma bērniem „Jauno pūcēnu skoliņa” (lasīšanas veicināšana 3 gadīgiem bērniem
kopā ar vecākiem), kā arī uzlabotu krājuma pieejamību pārējo vecuma grupu bērniem. Telpa ir
nolietota, jo iepriekšējais remonts veikts 1996.gadā. Speciālisti ir apsekojuši konkrēto telpu un
sagatavojuši prognozēto remontdarbu izmaksu tāmi. Prognozējamās izmaksas ir 6752 EUR (seši
tūkstoši septiņi simti piecdesmit divi euro).
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, 42.panta pirmo daļu, Bibliotēku likuma 17.panta otrās daļas 2.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Atbalstīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka”
struktūrvienības „Bauskas Bērnu bibliotēka” abonementa telpas remontu.
2. Uzdot iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” direktorei Baibai Tormanei veikt
zemsliekšņa iepirkumu remontdarbu veikšanai Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas Centrālā bibliotēka” struktūrvienības „Bauskas Bērnu bibliotēka” abonementa
telpai.
3. Pēc iepirkuma veikšanas precizēt Bauskas Bērnu bibliotēkas abonementa telpas
remontam nepieciešamo summu.
4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietniecei
I.Ruhockai.
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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Par biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” iesniegumu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 1.jūnijā saņemts biedrības „Latvijas Politiski
represēto apvienība” iesniegums, kurā izteikts lūgums atbalstīt Bauskas novadā dzīvojošo
politiski represēto personu dalības maksājumu 70 EUR apmērā visu Latvijas politiski represēto
personu salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai un nodrošināt Bauskas novada pašvaldībā
dzīvojošos politiski represētos cilvēkus ar transportu braucienam uz Latvijas politiski represēto
personu salidojumu, kas notiks 2015.gada 22.augustā Ikšķilē, Ogres novadā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 42.panta pirmo daļu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt Bauskas novada pašvaldībā dzīvojošo politiski represēto personu dalību Latvijas
politiski represēto personu salidojumā, piešķirot biedrībai „Latvijas Politiski represēto
apvienība” 70 EUR salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai un samaksājot
transporta izdevumus 130 EUR apmērā braucienam uz salidojumu Ikšķilē 2015.gada
22.augustā.
2. Finansējumu piešķirt no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” finanšu līdzekļiem.
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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Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Sporta centrs “Mēmele””
Izskatot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs “Mēmele” 2015.gada
11.jūnija iesniegumu par papildu finansējuma piešķiršanu augstspiediena mazgātāja un tā
aprīkojuma iegādei,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 42.panta
pirmo daļu un zemsliekšņa iepirkuma SCM/ZI/2015/005 rezultātiem, Bauskas novada dome
nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta rezerves fonda papildu
finansējumu 1959 EUR (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit deviņi euro) augstspiediena
mazgātāja un tā aprīkojuma iegādei.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai piešķīrumu
no rezerves fonda iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Emīla Starodubceva iesniegumu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 27.maijā saņemts Emīla Starodubceva iesniegums,
kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu dalībai Eiropas čempionātā stenda šaušanā.
Sacensības norisināsies no 2015.gada 18.jūlija līdz 22.jūlijam Slovēnijā Mariboras pilsētā.
Atbilstoši Emīla Starodubceva 2015.gada 27.maija iesniegumam sacensību izmaksas ir 1590
euro, t.sk. dalības maksa 200 euro, apdrošināšanas, ieroču pases un treniņu izmaksa 500 euro,
ceļa izdevumi 350 euro, uzturēšanās izdevumi 240 euro, sacensību izmaksas 250 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., 4.6.apakšpunktu un Bauskas novada
sabiedriskās sporta lietu padomes ieteikumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Emīlam Starodubcevam finansējumu 700 euro apmērā, tai skaitā 300 euro
ceļa izdevumu samaksai un 400 euro izdevumu samaksai, kas saistīti ar dalību
Eiropas čempionātā stenda šaušanā.
2. Piešķirto finansējumu 700 euro apmērā no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” budžeta finanšu līdzekļiem Emīla Starodubceva dalībai
Eiropas čempionātā stenda šaušanā, kas norisināsies 2015.gadā no 18.jūlija līdz
22.jūlijam Slovēnijā Mariboras pilsētā, pārskaitīt uz Emīla Starodubceva bankas
norēķinu kontu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
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Par Aivara Kamola iesniegumu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 1.jūnijā saņemts Aivara Kamola iesniegums, kurā
izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu dalībai Eiropas čempionātā galda tenisā veterāniem.
Sacensības norisināsies no 2015.gada 29.jūnija līdz 4.jūlijam Somijā Tamperes pilsētā. Atbilstoši
Aivara Kamola 2015.gada 1.jūnija iesniegumam sacensību izmaksas ir 640,10 euro, t.sk. dalības
maksa 140 euro, ceļa izdevumi 108,10 euro, uzturēšanās izdevumi 273 euro, naktsmītnes 119
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
gadā 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 Aivaram Kamolam finansējumu 225 euro izdevumu samaksai saistībā ar
dalību sacensībās Eiropas čempionātā galda tenisā veterāniem.
2. Piešķirto finansējumu 225 euro apmērā no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” budžeta finanšu līdzekļiem Aivara Kamola dalībai Eiropas
čempionātā galda tenisā veterāniem, kas norisināsies no 2015.gada 29.jūnija līdz
4.jūlijam Somijā Tamperes pilsētā, pārskaitīt uz Aivara Kamola bankas norēķinu
kontu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Intas Liepas iesniegumu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 28.maijā saņemts Intas Liepas iesniegums, kurā
izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu dalībai Pasaules čempionātā vieglatlētikā veterāniem.
Sacensības norisināsies no 2015.gada 4.augusta līdz 16.augustam Francijā Lionas pilsētā.
Atbilstoši Intas Liepas 2015.gada 28.maija iesniegumam sacensību izmaksas ir 600 euro, t.sk.
dalības maksa 115 euro, ceļa izdevumi 300 euro, uzturēšanās izdevumi 185 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 Intai Liepai finansējumu 300 euro izdevumu samaksai saistībā ar dalību
sacensībās Pasaules čempionātā vieglatlētikā veterāniem.
2. Piešķirto finansējumu 300 euro apmērā no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” budžeta finanšu līdzekļiem Intas Liepas dalībai Pasaules
čempionātā vieglatlētikā veterāniem, kas norisināsies no 2015.gada 4.augusta līdz
16.augustam Francijā Lionas pilsētā, pārskaitīt uz Intas Liepas bankas norēķinu kontu
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Veltas Bruces iesniegumu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 28.maijā saņemts Veltas Bruces iesniegums, kurā
izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu dalībai Pasaules čempionātā vieglatlētikā veterāniem.
Sacensības norisināsies no 2015.gada 4.augusta līdz 16.augustam Francijā Lionas pilsētā.
Atbilstoši Veltas Bruces 2015.gada 28.maija iesniegumam sacensību izmaksas ir 600 euro, t.sk.
dalības maksa 115 euro, ceļa izdevumi 300 euro, uzturēšanās izdevumi 185 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 Veltai Brucei finansējumu 300 euro izdevumu samaksai, kas saistīti ar dalību
sacensībās Pasaules čempionātā vieglatlētikā veterāniem.
2. Piešķirto finansējumu 300 euro apmērā no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” budžeta finanšu līdzekļiem Veltas Bruces dalībai Pasaules
čempionātā vieglatlētikā veterāniem, kas norisināsies no 2015.gada 4.augusta līdz
16.augustam Francijā Lionas pilsētā, pārskaitīt uz Veltas Bruces bankas norēķinu
kontu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Kristapa Paegles iesniegumu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 12.jūnijā saņemts Kristapa Paegles iesniegums,
kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu dalībai Eiropas čempionātā ūdens motosportā S550 klasē. Sacensības norisināsies no 2015.gada 17.jūlija līdz 18.jūlijam Alūksnē. Atbilstoši
Kristapa Paegles 2015.gada 12.jūnija iesniegumam sacensību izmaksas ir 1180 euro, t.sk.
tehnikas sagatavošana 340 euro, treniņu izmaksa 250 euro, ceļa izdevumi 100 euro, uzturēšanās
izdevumi 240 euro, sacensību izmaksas 250 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 Kristapam Paeglem finansējumu 220 euro apmērā dalībai Eiropas
čempionātā ūdens motosportā S-550 klasē.
2. Piešķirto finansējumu 220 euro apmērā no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” budžeta finanšu līdzekļiem Kristapa Paegles dalībai
Eiropas čempionātā ūdens motosportā S-550 klasē, kas norisināsies 2015.gadā no
17.jūlija līdz 18.jūlijam Alūksnē, pārskaitīt uz Kristapa Paegles bankas norēķinu
kontu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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.)
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.
1.19.

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
2
Zāle (sēžu, sporta (līdz 500 m ),
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
Maksa par gultasvietas
diennakts

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

90
10,00

izmantošanu Bauskas pilī
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
4,27
audzēknim
2.12 Gultas veļas noma
komplekts
2,00
Kopēšanas, drukāšanas un dokumentu apstrādes pakalpojumi
3.
1.20.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

Kopēšana no iestādes krājuma
dokumentiem A4 formāts
Kopēšana no iestādes krājuma
dokumentiem A3 formāts
Melnbalta izdruka no datora A4
formāts
Krāsaina izdruka no datora A4
formāts
Dokumentu skenēšana
Faksa nosūtīšana
Plotera izdruka A4 formāts
Plotera izdruka A3 formāts
Plotera izdruka A2 formāts
Plotera izdruka A1 formāts
Plotera izdruka A0 formāts

lappuse

0,07

lappuse

0,14

lappuse

0,07

lappuse

0,43

lappuse
lappuse
lappuse
lappuse
lappuse
lappuse

0,21
0,21
0,18
0,36
0,71
1,42
2,85

lappuse
2

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

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 26.jūnijā

prot.Nr.13, 15.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 lēmuma „Par Bauskas novada
pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” 1.pielikumā „Iestādes
„Bauskas novada administrācija, pagasta pārvalžu, izglītības iestāžu un vispārēja tipa pansionāta
„Derpele” maksas pakalpojumu cenrādis”” šādus grozījumus:
1. Papildināt 1.5.apakšpunktu aiz vārda „sporta” ar vārdu, skaitli un mērvienību „(līdz 500
m2 )”.
2. Papildināt ar 1.21. apakšpunktu šādā redakcijā:
1.21.

Sporta zāle treniņiem (ar dušām un ģērbtuvēm), stunda
zāle lielāka par 500 m2

14,00

3. Papildināt ar 1.22. apakšpunktu šādā redakcijā:
1.22.

Sporta zāle sacensībām (ar dušām, ģērbtuvēm, stunda
tablo un apskaņošanu), zāle lielāka par 500 m2

20,00

Pielikumā: 1.pielikums „Iestādes „Bauskas novada administrācija, pagasta pārvalžu, izglītības
iestāžu un vispārēja tipa pansionāta „Derpele” maksas pakalpojumu cenrādis””.
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 26.jūnijā

prot.Nr.13, 16.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei
„Mežotnes pamatskola”
Ievērojot vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes pamatskola” direktores Dainas
Lapkovskas 2015.gada 19.maija iesniegumā Nr.1-16/45 izteikto lūgumu par papildu finansējuma
2000 EUR piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Mežotnes
pamatskola” būvprojekta „Mežotnes pamatskolas ēkas renovācija” ekspertīzes veikšanai, ņemot
vērā, ka izglītības iestāde, izvērtējot sava budžeta izpildi no kopējās nepieciešamās summas 4232
EUR, var nodrošināt 2232 EUR no iestādes budžeta līdzekļiem, pamatojoties uz Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādei „Mežotnes
pamatskola” papildu finansējumu būvprojekta „Mežotnes pamatskolas ēkas renovācija”
ekspertīzes veikšanai 2000 EUR (divi tūkstoši euro) no pašvaldības iestādes „Bauskas
novada administrācija” budžeta programmas „Projektu sagatavošanas izdevumiem”.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai veikt
grozījumus iestāžu „Bauskas novada administrācija” un „Mežotnes pamatskola” budžeta
tāmēs.

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 26.jūnijā

prot.Nr.13, 17.p.

Par finansējuma piešķiršanu iestādei „Bauskas novada administrācija” XI
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izdevumu segšanai
Pamatojoties uz Dziesmu un deju svētku likuma 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 5.punktu, lai nodrošinātu Bauskas novada kolektīvu dalību XI Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, Bauskas novada dome nolemj:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” finansējumu 19
315 EUR (deviņpadsmit tūkstoši trīs simti piecpadsmit euro) no Bauskas novada pašvaldības
2015.gada budžeta rezerves fonda līdzekļiem Bauskas novada kolektīvu dalībnieku ēdināšanas
un īslaicīgas izmitināšanas vietas pakalpojumu izdevumu daļējai segšanai un transporta
nodrošināšanai XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

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 26.jūnijā

prot.Nr.13, 18.p.

Par finansējuma piešķiršanu iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” XI
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izdevumu segšanai
Pamatojoties uz Dziesmu un deju svētku likuma 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 5.punktu, lai nodrošinātu Bauskas novada kolektīvu dalību XI Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos,
Bauskas novada dome nolemj:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” finansējumu
4650 EUR (četri tūkstoši seši simti piecdesmit euro) no Bauskas novada pašvaldības 2015.gada
budžeta rezerves fonda līdzekļiem Bauskas novada kolektīvu dalībnieku T-kreklu, kolektīvu
vadītāju ziedu pušķu, saimniecības preču, medikamentu iegādei, atalgojumam un darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām apsardzes darbiniekiem, medicīnas
darbiniekam un dienas naudai organizatoriem XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkos.

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 26.jūnijā

prot.Nr.13, 19.p.

Par finansējumu mēbeļu iegādei Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Bauskas novada administrācija”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 42.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu, zemsliekšņa iepirkuma „Mēbeļu piegāde Bauskas Rātsnamam” ID
Nr.BNA/ZI/2015/026 rezultātiem (3 580 EUR), elektroniskā iepirkuma sistēmā veiktajiem
mēbeļu iepirkumiem (5 489 EUR) un ievērojot to, ka mēbeļu iegāde Rātsnama un iestādes
„Bauskas novada administrācija” darba telpu aprīkošanai ir domes 2015.gadā atbalstīto
kapitālieguldījumu sarakstā ar provizorisko summu 8 600 EUR, Bauskas novada dome nolemj:
Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta rezerves fonda iestādei „Bauskas
novada administrācija” 9069 EUR (deviņi tūkstoši sešdesmit deviņi tūkstoši euro) mēbeļu
iegādei Rātsnama un iestādes „Bauskas novada administrācija” darba telpu aprīkošanai.
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 26.jūnijā

prot.Nr.13, 20.p.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Bauskas novada domes 2015.gada
26.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Bauskas novada pašvaldības
2015.gada budžetu”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam”, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41. pantu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
apstiprināt Bauskas novada domes saistošos noteikumus Nr. 9„Grozījumi Bauskas novada domes
2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Bauskas novada pašvaldības 2015.gada
budžetu”” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Bauskas novada domes 2015.gada 26.jūnija saistošie noteikumi Nr.9 „Grozījumi
Bauskas novada domes 2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Bauskas novada
pašvaldības 2015.gada budžetu”” uz 43 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā

2015.gada 26.jūnijā

Nr.9

Grozījumi Bauskas novada domes 2015.gada 26.februāra saistošajos
noteikumos Nr.6 „Par Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžetu”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 46.pantu
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības 2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Par Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžetu” šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam ieņēmumos 23 537 456
euro apmērā, tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi 23 528 276 euro apmērā, speciālā budžeta ziedojumi un dāvinājumi ieņēmumi 9 180 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5.
pielikumu.”
2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam izdevumos 23 923 521
euro apmērā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi 23 904 746 euro apmērā, speciālā budžeta –
ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 18 775 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5.
pielikumu.”
3. Aizstāt 11.punktā skaitli un vārdu „..2015.gada 6.martam” ar skaitli un vārdu „...2015.gada
6.jūlijam”.
Pielikumā:
1. Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budžets 2015.gadam uz 1 lp.
2. Bauskas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi uz 1 lp.
3. Bauskas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa
programmām uz 29 lp.
4. Bauskas novada pašvaldības 2015.gada speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi (ziedojumi un
dāvinājumi) uz 1 lp.
5. Bauskas novada pašvaldības 2015.gada ziedojumu un dāvinājumu atšifrējums pa
programmām uz 3 lp.
6. Paskaidrojuma raksts par Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumiem
(26.06.2015.) uz 8 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Paskaidrojuma raksts
par Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumiem
(26.06.2015.)
Grozījumi Bauskas novada domes 2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Par Bauskas novada pašvaldības 2015.gada budžetu” veikti:
Pamatbudžeta ieņēmumos palielinājums 677 613 EUR, tajā skaitā:
1. palielinājums nodokļu ieņēmumos 75 460 EUR (t.sk., 45 000 EUR precizējums no EKK
10.3.0.0. uz EKK 4.0.0.0.);
2. samazinājums nenodokļu ieņēmumos 40 432 EUR (t.sk. 45 000 EUR precizējums no
EKK 10.3.0.0. uz EKK 4.0.0.0.);
3. palielinājums maksas pakalpojumos un citos pašu ieņēmumos 9 689 EUR;
4. samazinājums ieņēmumos no ārvalstu finanšu palīdzības 6 083 EUR;
5. palielinājums valsts budžeta transfertos 638 979 EUR, tajā skaitā 1 040 EUR valsts
budžeta finansējums ERAF projektam „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Bauskas
novadā”; 441 523 EUR finansējums Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.2013.gadam projektam „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla
izveidošana”; 4 000 EUR finansējums jaunatnes politikas valsts programmas projektam „Kā
sauc, tā atsaucas!”; 53 171 EUR gala finansējums ERAF projektam „Rīgas ielas posma
rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai”; 9 769 EUR gala finansējums ERAF projektam
„Tranzītielu sakārtošana Bauskā”; 12 147 EUR finansējums ERAF projektam „Kraujas ielas
posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai”; 36 449 EUR gala finansējums ERAF
projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā”;
31 041 EUR finansējums XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem; 6 000 EUR
finansējums V.Plūdoņa dzimto māju „Lejenieki” dzīvojamās ēkas un klēts būvprojekta izstrādei;
34 488 EUR valsts budžeta finansējums iestādei „Bauskas pils muzejs” muzeja eksponātu un
Bauskas pilsdrupu Ziemeļu sienas sektora mūra konservācijas darbiem; 3 716 EUR valsts
budžeta finansējums iestādei „Bauskas muzejs” projektu īstenošanai; 4 301 EUR valsts budžeta
finansējums iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” projekta „Raibā tupelīšu nedēļa”
īstenošanai; 2 006 EUR valsts budžeta finansējums iestādei „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skola” sporta inventāra iegādei; 3 000 EUR valsts budžeta finansējums iestādei „Bauskas
Mākslas skola” skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai; samazinājums 3 672 EUR skolēnu
nodarbinātības projektam (samazināts nodarbināto skaits).
Pamatbudžeta konsolidēto izdevumu palielinājums 1 138 375 EUR, tajā skaitā
pamatbudžeta izmaiņas programmās:
Bauskas novada administrācijai izdevumu palielinājums 960 359 EUR:
-programmai „Rezerves fonds” izdevumu samazinājums 85 054 EUR par papildu finansējuma
piešķīrumiem: iestādei „Ceraukstes pagasta pārvalde” 16 768 EUR apgaismojuma izbūves
būvdarbiem Ceraukstes ciema Skolas un Stūrīšu ielās (pamats: 26.03.2015. domes lēmums „Par
Skolas un Stūrīšu ielas, Ceraukstes pagastā ielu apgaismojuma izbūves ieceri”); iestādei
„Vecsaules pagasta pārvalde” 1 077 EUR apkures sistēmas tehniskā projekta izstrādei Vecsaules
pagasta pārvaldes ēkā (pamats: 30.04.2015. domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu
Bauskas novada pašvaldības iestādei „Vecsaules pagasta pārvalde””); iestādei „Mežotnes
pagasta pārvalde” 1 597 EUR apgaismojuma projektēšanas darbiem Strēlnieku ciema Parka,
Dārza un Ozolu ielā (pamats: 30.04.2015. domes lēmums „Par Bauskas novada Mežotnes
pagasta Strēlnieku ciema Parka, Dārza un Ozolu ielas apgaismojuma projektēšanu”); iestādei

„Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” 3 109 EUR zāles pļāvēja iegādei (pamats: 28.05.2015.
domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei
„Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””); iestādei „Brunavas pagasta pārvalde” 12 913 EUR
apkures katla nomaiņai Grenctāles kultūras namā (pamats: 28.05.2015. domes lēmums „Par
finansējumu apkures katla nomaiņai Grenctāles kultūras namā”); iestādei „Bauskas novada
administrācija” 13 677 EUR Ziedoņu ielas un Biržu ielas, Bauskā asfalta kārtas atjaunošanai
(pamats: 28.05.2015. domes lēmums „Par finansējuma piešķiršanu Ziedoņu ielas un Biržu ielas,
Bauskā asfalta kārtas atjaunošanai”); iestādei „Bauskas novada administrācija” 9 069 EUR
mēbeļu iegādei (pamats: 26.06.2015. domes lēmums „Par finansējumu mēbeļu iegādei Bauskas
novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija””); iestādei „Sporta centrs
„Mēmele”” 1 959 EUR augstspiediena mazgātāja iegādei (pamats: 26.06.2015. domes lēmums
„Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Sporta centrs
„Mēmele””); iestādei „Bauskas muzejs” 920 EUR Bauskas muzeja ēkas Kalna ielā 6a fasādes
vēsturiskās un arhitektoniskās izpētes darbu apmaksai (pamats: 26.06.2015. domes lēmums „Par
papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas muzejs””);
iestādei „Bauskas novada administrācija” 19 315 EUR XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku izdevumiem (pamats: 26.06.2015. domes lēmums „Par finansējuma piešķiršanu
iestādei „Bauskas novada administrācija” XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
izdevumu segšanai”); iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” 4 650 EUR XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku izdevumiem (pamats: 26.06.2015. domes lēmums „Par
finansējuma piešķiršanu iestādei „Bauskas novada administrācija” XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku izdevumu segšanai”);
-programmai „Bauskas novada administrācija” izdevumu palielinājums 6 050 EUR tiesvedības
nodrošināšanai no līdzekļu ekonomijas budžeta programmas „Pašvaldības budžeta parāda
darījumi” finansēšanas sadaļā, kā arī veikta izdevumu 1 625 EUR pārstrukturēšana no
uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem (ģerboņa maketa izgatavošana);
-programmai „Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana” izdevumu palielinājums par 68 385 EUR,
tajā skaitā 13 677 EUR no rezerves fonda (pamats: 28.05.2015. domes lēmums „Par finansējuma
piešķiršanu Ziedoņu ielas un Biržu ielas, Bauskā asfalta kārtas atjaunošanai”) un 54 708 EUR no
aizņēmuma Ziedoņu ielas un Biržu ielas, Bauskā asfalta kārtas atjaunošanai;
-programmai „Attīstības un plānošanas nodaļa” veikta izdevumu 484 EUR pārstrukturēšana no
kārtējiem izdevumiem uz subsīdijām un dotācijām līdzfinansējuma pārskaitīšanai biedrībai
„Bauskas rajona lauku partnerība” dalībai izstādē „Uzņēmēju dienas Zemgalē 2015” (pamats:
26.03.2015. domes lēmums „Par līdzfinansējumu biedrībai „Bauskas rajona lauku partnerība””);
-programmai „Projektu sagatavošanas izdevumiem” izdevumu palielinājums par 3 896 EUR, tajā
skaitā 6 000 EUR V.Plūdoņa dzimto māju „Lejenieki” dzīvojamās ēkas un klēts būvprojekta
izstrādei no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansējuma; izdevumu
samazinājums par 2 104 EUR, pārkārtojot budžeta līdzekļus uz programmu „ERAF projekts
„Publisko interneta pieejas punktu attīstība Bauskas novadā”” 104 EUR un iestādi „Mežotnes
pamatskola” skolas ēkas renovācijas tehniskā projekta ekspertīzes veikšanai 2 000 EUR;
-programmai „Teritoriju apsaimniekošana” veikta izdevumu pārstrukturēšana 5 859 EUR no
uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem;
-programmai „ERAF projekts „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Bauskas novadā””
izdevumu palielinājums 1 040 EUR no projekta finansējuma, kā arī veikta izdevumu
pārstrukturēšana 8 129 EUR no kapitālajiem izdevumiem (pamatlīdzekļi) uz uzturēšanas
izdevumiem (inventārs) atbilstoši iepirkuma rezultātiem;
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-programmai „Bauskas Rātsnama rekonstrukcija, 3.kārta” veikta izdevumu 1 174 EUR
pārstrukturēšana no kapitālajiem izdevumiem (pamatlīdzekļi) uz uzturēšanas izdevumiem
(inventārs) atbilstoši iepirkuma rezultātiem;
-programmai „Saimnieciskā nodaļa” izdevumu samazinājums 3 292 EUR, tajā skaitā
palielinājums kapitālajiem izdevumiem - 3 700 EUR nekustamā īpašuma Pagastmāja-1,
Vecsaules pagastā iegādei no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 30.04.2015. domes
lēmums „Par nekustamā īpašuma Pagastmāja-1, Vecsaules pagastā iegūšanu Bauskas novada
pašvaldības īpašumā”) un 9 069 EUR mēbeļu iegādei no rezerves fonda (pamats: 26.06.2015.
domes lēmums „Par finansējumu mēbeļu iegādei Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas
novada administrācija””); izdevumu samazinājums par 16 061 EUR atbilstoši nodarbināto skaita
samazinājumam skolēnu nodarbinātības projektā;
-programmai „Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekts
„Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana”” izdevumu
palielinājums - transferts projekta sadarbības partneriem 340 671 EUR no projekta finansējuma;
-programmai „Izglītības nodaļa” veikta izdevumu 430 EUR pārstrukturēšana no kārtējiem
izdevumiem uz sociāliem pabalstiem (pamats: 28.05.2014. domes lēmums „Par atbalstu
A.Varkalei dalībai starptautiskajā matemātikas olimpiādē”);
-programmai „Jaunatnes politikas valsts programmas projekts „Kā sauc, tā atsaucas!”” izdevumi
4 104 EUR, tajā skaitā no projekta finansējuma 4 000 EUR un 104 EUR, pārkārtojot budžeta
līdzekļus no programmas „Projektu sagatavošanas izdevumiem”;
-programmai „Autotransports” izdevumu palielinājums 6 545 EUR, tajā skaitā 4 345 EUR
autovadītāju atlīdzībai un komandējuma izdevumiem saistībā ar XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkiem no rezerves fonda (pamats: 26.06.2015. domes lēmums „Par
finansējuma piešķiršanu iestādei „Bauskas novada administrācija” XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku izdevumu segšanai”); 1 000 EUR degvielas izdevumiem, pārkārtojot
budžeta līdzekļus no programmas „Transporta pārvadājumu nodrošināšana izglītības jomā”;
1 200 EUR pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem valsts budžetā no transportlīdzekļu
izsolēs gūtajiem ieņēmumiem, kā arī veikta izdevumu 835 EUR pārstrukturēšana no kapitālajiem
uz uzturēšanas izdevumiem (pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem valsts budžetā);
-programmai „Transporta pārvadājumu nodrošināšana izglītības jomā” izdevumu samazinājums
par 1 000 EUR, pārkārtojot budžeta līdzekļus uz programmu „Autotransports” (padeves
kilometri līdz pasūtītājam);
-programmai „XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki” izdevumi 46 011 EUR, tajā
skaitā 31 041 EUR dalībnieku ēdināšanai (7 EUR vienam dalībniekam) un izmitināšanas vietas
pakalpojumiem (2.80 EUR vienam dalībniekam) no valsts budžeta finansējuma un 14 970 EUR
transporta nodrošināšanai no rezerves fonda (pamats: 26.06.2015. domes lēmums „Par
finansējuma piešķiršanu iestādei „Bauskas novada administrācija” XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku izdevumu segšanai”);
-programmai „Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un materiāli
tehniskās bāzes modernizācija” izdevumu palielinājums par 569 875 EUR no aizņēmuma
līdzekļiem izglītības iestāžu ūdensvada un kanalizācijas sistēmu un telpu remontiem un
informācijas tehnoloģiju un biroja tehnikas iegādei;
3

-programmai „Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” izdevumu
palielinājums par 3 128 EUR no mērķdotācijas izglītībai atlikuma gada beigās par skolēniem,
kuri pāriet uz citu novadu internātskolām vai speciālām izglītības iestādēm pēc attiecīgā mācību
gada 1.septembra atbilstoši 22.12.2009. MK noteikumu Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un
sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 17.punktam.
Brunavas pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 17 369 EUR:
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 15 259 EUR, tajā skaitā
12 913 EUR apkures katla nomaiņai Grenctāles kultūras namā no rezerves fonda (pamats:
28.05.2015. domes lēmums „Par finansējumu apkures katla nomaiņai Grenctāles kultūras
namā”);
1 916 EUR uzturēšanas izdevumiem no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem; 430 EUR,
pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas „Kultūras pasākumi”;
-programmai „Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par 2 088 EUR uzturēšanas
izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem;
-programmai „”Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums par 22 EUR no papildu maksas
pakalpojumu ieņēmumiem.
Ceraukstes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 17 640 EUR:
-programmai „Ielu apgaismošana” izdevumu palielinājums par 16 768 EUR apgaismojuma
izbūves būvdarbiem Ceraukstes ciema Skolas un Stūrīšu ielās no rezerves fonda (pamats:
26.03.2015. domes lēmums „Par Skolas un Stūrīšu ielas, Ceraukstes pagastā ielu apgaismojuma
izbūves ieceri”);
-programmai „Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par 872 EUR uzturēšanas
izdevumiem no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem.
Dāviņu pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 2 225 EUR:
-programmai „Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par 2 225 EUR atdzelžošanas
iekārtu atjaunošanai (pamats: 28. 05.2015. domes lēmums „Par finansējumu atdzelžošanas
iekārtu atjaunošanai Dāviņu pagastā”).
Gailīšu pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 4 461 EUR:
-programmai „Gailīšu pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu palielinājums par 56 EUR
uzturēšanas izdevumiem no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem;
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 3 705 EUR, tajā skaitā
4 405 EUR skolēnu nodarbinātības projektam, tajā skaitā 1 944 EUR no valsts budžeta
finansējuma un 2 461 EUR no pašvaldības finansējuma, pārkārtojot budžeta līdzekļus no iestādes
„Bauskas novada administrācija” programmas „Saimnieciskā nodaļa”; samazinājums (ekonomija
apkures izdevumos) 700 EUR, pārkārtojot budžeta līdzekļus uz programmu „Skolēnu
pārvadājumi”;
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-programmai „Skolēnu pārvadājumi” izdevumu palielinājums par 700 EUR transporta izdevumu
kompensācijai skolēniem, pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas „Īpašumu
apsaimniekošana”.
Īslīces pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 2 670 EUR:
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 2 670 EUR skolēnu
nodarbinātības projektam, pārkārtojot budžeta līdzekļus no iestādes „Bauskas novada
administrācija” programmas „Saimnieciskā nodaļa”.
Mežotnes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 44 422 EUR:
-programmai „Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par 6 376 EUR apkures
akumulatora iegādes un uzstādīšanas darbiem, pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas
„Pašvaldības budžeta parāda darījumi” (pamats: 28.05.2015. Domes lēmums „Par finansējumu
apkures akumulatora uzstādīšanai Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciemā”);
-programmai „Ielu apgaismošana” izdevumu palielinājums par 1 597 EUR apgaismojuma
projektēšanas darbiem Strēlnieku ciema Parka, Dārza un Ozolu ielā no rezerves fonda (pamats:
30.04.2015. domes lēmums „Par Bauskas novada Mežotnes pagasta Strēlnieku ciema Parka,
Dārza un Ozolu ielas apgaismojuma projektēšanu”);
-programmai „ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta
Mežotnes ciemā”” izdevumu palielinājums par 36 449 EUR transferta pārskaitījumam uz iestādi
„Bauskas novada administrācija” aizņēmuma atmaksai no projekta finansējuma.
Vecsaules pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 18 197 EUR:
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 17 897 EUR, tajā skaitā 1
077 EUR apkures sistēmas tehniskā projekta izstrādei Vecsaules pagasta pārvaldes ēkā no
rezerves fonda (pamats: 30.04.2015. domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu
Bauskas novada pašvaldības iestādei „Vecsaules pagasta pārvalde””) un 16 820 EUR apkures
sistēmas izbūvei Vecsaules pagasta Pagastmājā, pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas
„Pašvaldības budžeta parāda darījumi” (pamats: 28.05.2015. domes lēmums „Par finansējumu
apkures sistēmas izbūvei Vecsaules pagasta Pagastmājā”);
-programmai „Komunālā saimniecība” veikta izdevumu 707 EUR pārstrukturēšana no
uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem kanalizācijas sūkņa iegādei;
-programmai „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums par 300 EUR uzturēšanas
izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Iestādei „PII „Pasaulīte”” izdevumu palielinājums par 305 EUR iestādes uzturēšanas
izdevumiem no papildu pašu ieņēmumiem.
Iestādei „Bauskas 2.vidusskola” izdevumu palielinājums par 36 001 EUR sporta zāles
apkures paneļu ierīkošanai no aizņēmuma.
Iestādei „Uzvaras vidusskola” izdevumu palielinājums par 153 EUR uzturēšanas
izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
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Iestādei „Īslīces vidusskola” izdevumu palielinājums par 196 EUR kapitālajiem
izdevumiem, kā arī veikta izdevumu 443 EUR pārstrukturēšana no uzturēšanas uz kapitālajiem
izdevumiem (mauriņa traktora iegādei).
Iestādei „Mežgaļu pamatskola” veikta izdevumu 148 EUR pārstrukturēšana no
uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem.
Iestādei „Griķu pamatskola” izdevumu palielinājums par 2 000 EUR siltumsūkņa
NIBE 1330 kompresora nomaiņai struktūrvienībā „Dzirnaviņas” no budžeta līdzekļu atlikuma
gada beigās (pamats: 28.05.2015. domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu
vispārējās izglītības iestādei „Griķu pamatskola””).
Iestādei „Codes pamatskola” izdevumu palielinājums par 19 EUR no papildu maksas
pakalpojumu ieņēmumiem, kā arī veikta izdevumu 881 EUR pārstrukturēšana no uzturēšanas uz
kapitālajiem izdevumiem (cepeškrāsns mājturības kabinetam un trenažieru zāles aprīkojuma
iegādei).
Iestādei „Mežotnes pamatskola” izdevumu palielinājums par 2 000 EUR būvprojekta
„Mežotnes pamatskolas ēkas renovācija” ekspertīzes veikšanai, pārkārtojot budžeta līdzekļus no
iestādes „Bauskas novada administrācija” programmas „Projektu sagatavošanas izdevumiem”
(pamats: 26.06.2015. domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības
iestādei „Mežotnes pamatskola””), kā arī veikta izdevumu pārstrukturēšana 2 358 EUR no
uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem (būvprojekta „Mežotnes pamatskolas ēkas renovācija”
ekspertīzes veikšanai).
Iestādei „Vecsaules pamatskola” izdevumu palielinājums 400 EUR projekta „Pētīsim
un izzināsim Latvijas vēsturi” īstenošanai no nodibinājuma „Vītolu fonds” finansējuma.
Iestādei „Ozolaines pamatskola” izdevumu palielinājums 400 EUR projekta „Pētīsim
un izzināsim Latvijas vēsturi” īstenošanai no nodibinājuma „Vītolu fonds” finansējuma.
Iestādei „Mežotnes internātvidusskola” izdevumu palielinājums par 3 300 EUR, tajā
skaitā 3 000 zāles pļāvēja iegādei no transportlīdzekļu izsolē iegūtajiem ieņēmumiem (pamats:
30.04.2015. domes lēmums „Par izsoļu rezultātu apstiprināšanu”) un 300 EUR no papildus
gūtajiem maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Iestādei „Bauskas Mākslas skola” izdevumu palielinājums par 3 000 projekta „Bauskas
mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” īstenošanai no Valsts kultūrkapitāla fonda
finansējuma.
Iestādei „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” izdevumu palielinājums
par 2 006 EUR sporta inventāra iegādei no Izglītības un zinātnes ministrijas finansējuma.
Iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu palielinājums par 12 909
EUR, tajā skaitā 1 958 EUR skolēnu nodarbinātības projektam, tajā skaitā 864 EUR no valsts
budžeta finansējuma un 1 094 EUR no pašvaldības finansējuma, pārkārtojot budžeta līdzekļus no
iestādes „Bauskas novada administrācija” programmas „Saimnieciskā nodaļa”; 4 301 EUR
projektam „Raibā tupelīšu nedēļa” no valsts budžeta finansējuma; 2 000 EUR uzturēšanas
izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem un 4 650 EUR XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku izdevumu segšanai no rezerves fonda (pamats: 26.06.2015.
domes lēmums „Par finansējuma piešķiršanu iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” XI
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izdevumu segšanai”).
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Iestādei „Sporta centrs „Mēmele”” izdevumu palielinājums par 1 959 EUR
augstspiediena mazgātāja iegādei no rezerves fonda (pamats: 26.06.2015. domes lēmums „Par
papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Sporta centrs
„Mēmele””).
Iestādei „Bauskas Pils muzejs” izdevumu palielinājums par 34 488 EUR, tajā skaitā
15 000 EUR Bauskas pilsdrupu Ziemeļu sienas sektora mūra konservācijai no Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansējuma un 19 488 EUR muzeja eksponātu iegādei no
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējuma.
Iestādei „Bauskas muzejs” izdevumu palielinājums 4 636 EUR, tajā skaitā 2 500 EUR
projektam „Bauskas novada vēstures unikālās liecības – 19.gs.katafalka restaurācija” no Valsts
kultūrkapitāla fonda finansējuma; 1 000 EUR projektam „Bauskas muzeja ēkas Kalna ielā 6a
fasādes vēsturiskā un arhitektoniskā izpēte ” no Zemgales plānošanas reģiona finansējuma; 216
EUR skolēnu nodarbinātības projektam no Nodarbinātības valsts aģentūras finansējuma; 920
EUR projektam „Bauskas muzeja ēkas Kalna ielā 6a fasādes vēsturiskā un arhitektoniskā izpēte”
no rezerves fonda (pamats: 26.06.2015. domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu
Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas muzejs””).
Iestādei „Bauskas Kultūras centrs” izdevumu palielinājums par 600 EUR deju
kolektīviem „Mēmele” un „Biguļi” no naudas balvām – pašvaldības apbalvojums „Atzinības
raksts”, kā arī veikta izdevumu 13 343 EUR pārstrukturēšana no pakalpojumiem un precēm uz
kapitālajiem izdevumiem un 2 257 EUR no atlīdzības uz pakalpojumiem sakarā ar kormeistara
nodokļu maksātāja statusa maiņu –pašnodarbinātā persona.
Iestādei „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” izdevumu palielinājums par 3 109
EUR zāles pļāvēja iegādei no rezerves fonda (pamats: 28.05.2015. domes lēmums „Par papildu
finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Vispārēja tipa pansionāts
„Derpele”””).
Finansēšanas palielinājums 460 762 EUR, tajā skaitā:
-naudas līdzekļu atlikuma perioda beigās (-) samazinājums par 62 469 EUR, tajā skaitā
samazinājums par 96 285 EUR atbilstoši domes lēmumiem par papildu finansējuma
piešķīrumiem un palielinājums 33 816 EUR no papildu ieņēmumiem;
- aizņēmumu saņemšanas (+) palielinājums par 660 584 EUR, tajā skaitā 36 001 EUR apkures
griestu paneļu uzstādīšanai Bauskas 2.vidusskolas sporta zālē; 36 358 EUR ūdensvada un
kanalizācijas tīklu remontdarbiem Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs; 105 402 EUR
Bauskas novada izglītības iestāžu informācijas tehnoloģiju aprīkojuma un biroja tehnikas
iegādei; 54 708 EUR Ziedoņu ielas un Biržu ielas asfalta kārtas atjaunošanai; 428 115 EUR
remontdarbu veikšanai Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs;
-aizņēmuma atmaksas (-) palielinājums par 177 059 EUR, tajā skaitā 9 769 EUR ERAF
projektam „Tranzītielas sakārtošana Bauskā” no projekta finansējuma; 53 171 EUR ERAF
projektam „Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai” no projekta
finansējuma; 36 449 EUR ERAF projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada
Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā” no projekta finansējuma, 12 147 EUR ERAF projektam
„Kraujas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai” no projekta finansējuma; 100
852 EUR Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projektam
„Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” no projekta
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finansējuma; samazinājums 35 329 EUR aizņēmumu atmaksā no pašvaldības un projekta
finansējuma;
-iemaksas SIA „Īslīces ūdens” pamatkapitālā (-) palielinājums par 85 232 EUR (pamats:
28.05.2015. Domes lēmums „Par līdzekļu piešķiršanu Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīces pagastā” papildinājumu „Kanalizācijas tīklu
paplašināšanai Īslīces pagasta Bērzkalnu un Rītausmas ciemos”” un 28.05.2015. domes lēmums
„Par apgrozāmo līdzekļu piešķiršanu SIA „Īslīces ūdens” finansiālā stāvokļa normalizēšanai un
uzņēmuma maksātnespējas nepieļaušanai”).
Veikto grozījumu rezultātā:
pamatbudžeta ieņēmumi 23 528 276 EUR;
finansēšana 376 470 EUR;
pamatbudžeta izdevumi 23 904 746 EUR.
Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu palielinājums par 9 180 EUR,
tajā skaitā:
Iestādei „Bauskas novada administrācija” izdevumu palielinājums par 7 201 EUR,
tajā skaitā Bauskas novada svētku organizēšanai 1 201 EUR, ziedojums saņemts no SEB bankas
un 6 000 EUR naudas balvu piešķiršanai Bauskas novada vispārējo izglītības iestāžu 9.klašu
absolventiem par augstiem mācību sasniegumiem, ziedojums saņemts no SIA “Gaižēni”.
Iestādei „Īslīces pagasta pārvalde” izdevumu palielinājums par 500 EUR sporta
inventāra iegādei, ziedojums saņemts no SIA “Gaižēni”.
Iestādei “Bauskas Valsts ģimnāzija” izdevumu palielinājums par 1 479 EUR, tajā
skaitā
1 375 EUR ģimnāzijas audzēknes A.Varkales dalībai starptautiskajā matemātikas olimpiādē
Taizemē, ziedojumi saņemti no uzņēmēju kluba “Bauska 97” 100 EUR, no SIA “Gaižēni” 600
EUR, ziedojumi no fiziskām personām 675 EUR un izdevumu palielinājums naudas balvu
izmaksai 104 EUR, ziedojums saņemts no Hedemoras (Zviedrija) Martina Koha ģimnāzijas
direktora.
Veikto grozījumu rezultātā:
ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 9 180 EUR;
finansēšana 9 595 EUR;
ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 18 775 EUR.
Domes priekšsēdētājs

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2015.gada 26.jūnijā

prot.Nr.13, 21.p.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0062
daļas Mežotnes pagastā nomāšanu
Lai īstenotu ūdens artēziskā urbuma „Ceplis” rekonstrukciju un tā uzturēšanu atbilstoši
normatīvajiem aktiem, Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde”
funkciju nodrošināšanai, nepieciešams nomāt Gitai Lazdiņai piederošā nekustamā īpašuma
„Ceplis māja Nr.10”, kas atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā , kadastra Nr.4072 006
0062, daļu 0,02 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0062 saskaņā ar
pievienoto grafisko pielikumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldības
autonomās funkcijas – organizēt iedzīvotājiem komunālo pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija) izpildes nodrošināšanai, Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt ar G. L. zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma „Ceplis māja Nr.10”, kas
atrodas Bauskas novada Mežotnes pagastā (kadastra Nr.4072 006 0062), zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4072 006 0062 daļu 0,02 ha platībā nomu uz 20 gadiem ar zemes
īpašnieka ierosināto zemes nomas maksu gadā 50 EUR.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Mežotnes pagasta pārvalde” noslēgt ar Gitu
Lazdiņu zemes nomas līgumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
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 26.jūnijā

prot.Nr.13, 22.p.

Par SIA „Īslīces ūdens” reorganizāciju
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Īslīces ūdens” uzdevums ir
apsaimniekot daudzdzīvokļu mājas Īslīces pagasta Bērzkalnu, Rītausmas, Bērzu un Pastališķu
ciemos. Tās pienākumos ietilpst arī augstāk minēto ciemu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
apsaimniekošana. Līdz 2015.gada 28.maijam kapitālsabiedrības uzdevums bija arī centralizētās
siltumapgādes nodrošināšana Bērzkalnu ciemā. Saimnieciskā darbība kapitālsabiedrībā ir
ievērojami zemā līmenī, tā nav efektīva un rada kapitālsabiedrībai regulārus zaudējumus.
Apsaimniekojamie tīkli un inženierkomunikācijas, izņemot īstenoto projektu rezultātā radītās
vērtības, ir nolietojušies, to uzturēšana prasa ievērojamus materiālos un darbaspēka resursus, ko
kapitālsabiedrība nespēj atļauties. Nepārtraukto apsaimniekojamo tīklu avāriju, ūdens patēriņa
nesakārtotās uzskaites dēļ, kā arī apsaimniekojamo ēku nolietojuma dēļ, kapitālsabiedrības
finanšu ieņēmumi ir zemāki par uzturēšanas izmaksām. Stabilai kapitālsabiedrības
saimnieciskajai darbībai traucē nepieciešamais tehnikas un darbinieku trūkums, taču ieņēmumu
dēļ kapitālsabiedrība to nespēj atļauties.
SIA „Īslīces ūdens” finanšu rādītāji norāda uz to, ka tā nākotnē nespēj pastāvēt, līdz ar to
pakalpojumu sniegšana Īslīces pagastā ir apdraudēta.
Jautājumu par iepriekš minēto pakalpojumu sniegšanas saglabāšanu un to kvalitātes
uzlabošanu iespējams risināt, veicot SIA „Īslīces ūdens” reorganizāciju sadalot to ar sašķelšanas
metodi - apsaimniekojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanas uzdevumu un mantu nododot
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS”, savukārt, ūdensapgādes
un kanalizācijas tīklus nododot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „BAUSKAS
ŪDENSSAIMNIECĪBA”. Kohēzijas fonda projektu saistības Ādžūnu, Bērzu, Bērzkalnu un
Rītausmas ciemos nododamas kapitālsabiedrībai SIA „BAUSKAS ŪDENSSAIMNIECĪBA”.
Jāatzīmē, ka, veicot šo reorganizāciju, nākotnē iespējams veikt efektīvāku darbinieku un
kapitālsabiedrību tehnikas noslodzi.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 9.panta pirmo un ceturto daļu, Komerclikuma 336.panta
pirmo, otro un trešo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Reorganizēt Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Īslīces ūdens” ar
sašķelšanas metodi, nosakot, ka daļu tās mantas iegūst Bauskas novada pašvaldības
kapitālsabiedrība SIA „VIDES SERVISS” un daļu mantas – Bauskas novada pašvaldības
kapitālsabiedrība SIA „BAUSKAS ŪDENSSAIMNIECĪBA”.
2. Noteikt, ka reorganizācijas procesa izmaksas sedzamas no SIA „Īslīces ūdens” finanšu
līdzekļiem.
3. Uzsākt reorganizācijas procesu ar 2015.gada 1.jūliju.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Krāces kūtiņas”,
Mežotnes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 2.jūnijā saņemta Mežotnes pagasta pārvaldes
izziņa (reģistrēta ar Nr. 3-15/1650), kurā norādīts, ka nekustamais īpašums „Krāces kūtiņas”,
Bauskas novadā Mežotnes pagastā, kadastra Nr.4072 007 0169, 0,1315 ha platībā nav
nepieciešams pašvaldībai funkciju nodrošināšanai.
Iepazīstoties ar Mežotnes pagasta pārvaldes izziņā ietverto informāciju, Bauskas novada
dome konstatēja:
nekustamais īpašums „Krāces kūtiņas”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 007
0169, sastāv no zemes vienības 0,1315 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 007 0169;
nekustamais īpašums „Krāces kūtiņas”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 007
0169, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu
nodaļas Mežotnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000538515.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai
publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu un 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 „Krāces kūtiņas”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 007 0169,
kas sastāv no zemes vienības 0,1315 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 007 0169.
2. 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 pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Ceplis
7”, Mežotnes pagastā
Nekustamais īpašums „Ceplis 7”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 006
0073, sastāv no zemes vienības 0,171 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 006 0073 un ēkas
uz tās: dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumiem 4072 006 0073 001 ar pieciem dzīvokļu
īpašumiem.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 100000062415 nekustamais īpašums „Ceplis 7”, kadastra
Nr.4072 006 0073, reģistrēts uz Mežotnes pagasta pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība
atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir
Mežotnes pagasta pašvaldības tiesību un saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā „Ceplis 7” esošais dzīvoklis „Ceplis 7” dz.1 mājai piesaistītā
zemesgabala 0,171 ha platībā 373/2043 domājamās daļas, saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu
nodaļas Mežotnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000062415-1 pieder Valdim
Vanagam.
Dzīvojamā mājā „Ceplis 7” esošais dzīvoklis „Ceplis 7” dz.2 mājai piesaistītā
zemesgabala 0,171 ha platībā 218/2043 domājamās daļas, saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu
nodaļas Mežotnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000062415-2 pieder Valdim
Vanagam.
Dzīvojamā mājā „Ceplis 7” esošais dzīvoklis „Ceplis 7” dz.3 mājai piesaistītā
zemesgabala 0,171 ha platībā 865/2043 domājamās daļas, saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu
nodaļas Mežotnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000062415-3 pieder Valdim
Vanagam.
Dzīvojamā mājā „Ceplis 7” esošais dzīvoklis „Ceplis 7” dz.4 mājai piesaistītā
zemesgabala 0,171 ha platībā 350/2043 domājamās daļas, saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu
nodaļas Mežotnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000062415-4 pieder Valdim
Vanagam.
Dzīvojamā mājā „Ceplis 7” esošais dzīvoklis „Ceplis 7” dz.5 mājai piesaistītā
zemesgabala 0,171 ha platībā 237/2043 domājamās daļas, saskaņā ar Bauskas zemesgrāmatu
nodaļas Mežotnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000062415-5 pieder Valdim
Vanagam.
Tā, kā nekustamais īpašums „Ceplis 7”, kadastra Nr. 4072 006 0073 pilnībā pieder
Valdim Vanagam, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu
dzēšamas.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta
pirmo daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:

1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ceplis
7”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 006 0073, ir izbeigušās un ieraksts
Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašumu tiesību
dzēšanai uz nekustamo „Ceplis 7”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 006
0073.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 022 0024 daļas 3,0 ha
platībā Brunavas pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 18.maijā saņemts S. K. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.691), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 022 0024 daļu 3,0
ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka saskaņā ar Brunavas pagasta
padomes 2008.gada 22.septembra lēmumu „Par neapbūvēto lauku apvidus zemes piekritību
Brunavas pašvaldībai” zemes vienība 7,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 022 0024 ir
piekrītoša pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienības daļu
laikā no 2015.gada 21.maija līdz 2015.gada 4.jūnijam tika izlikta Bauskas novada pašvaldības
ēkā, Brunavas pagasta pārvaldē un publicēta Bauskas novada domes mājaslapas sadaļā „Noma”.
Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemes vienību.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt S. K., personas kods xxxx, dzīvesvietas adrese: xxx Brunavas pag., Bauskas nov.,
LV-3907, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 022 0024 daļu 3,0 ha platībā saskaņā ar
grafisko pielikumu lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.07.2015. līdz 31.10.2020.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar S. K. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un
Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 022 0024 daļas 3,29 ha
platībā Brunavas pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 18.maijā saņemts Brunavas pagasta zemnieku
saimniecības „Čūdari” iesniegums (reģistrēts ar Nr.1489), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4046 022 0024 daļu 3,3 ha platībā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka saskaņā ar Brunavas pagasta
padomes 2008.gada 22.septembra lēmumu „Par neapbūvēto lauku apvidus zemes piekritību
Brunavas pašvaldībai” zemes vienība 7,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 022 0024 ir
piekrītoša pašvaldībai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienības daļu
laikā no 2015.gada 21.maija līdz 2015.gada 4.jūnijam tika izlikta Bauskas novada pašvaldības
ēkā, Brunavas pagasta pārvaldē un publicēta Bauskas novada domes mājaslapas sadaļā „Noma”.
Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo zemes vienību.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un
nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt Brunavas pagasta zemnieku saimniecībai „Čūdari”, reģistrācijas Nr.43601005570,
juridiskā adrese: „Čūdari”, Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4046 022 0024 daļu 3,29 ha platībā saskaņā ar grafisko pielikumu lauksaimnieciskai
izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.07.2015. līdz 31.10.2020.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Brunavas pagasta zemnieku saimniecībai „Čūdari” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes
nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735
,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Bauskas novada domes 2010.gada
25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas
kārtību un nomas maksas apmēru”.
5. Pēc nomas līguma noslēgšanas iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu vienu gadu iepriekš rakstveidā par to brīdinot nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
Domes priekšsēdētājs
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.10,
„Kūdra 2”, Vecsaules pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts L. S. iesniegums ar lūgumu atļaut atsavināt
pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.10, „Kūdra 2”, Vecsaules pagastā, Bauskas
novadā.
Izskatot L. S. iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja, ka Bauskas novada pašvaldības īpašumā ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.10, „Kūdra 2”,
Vecsaules pagastā ar platību 57,3 m². Dzīvoklis izīrēts L. S., un ar viņu ir noslēgts dzīvojamās
telpas īres līgums.
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, 5.panta pirmo un piekto daļu un 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.10, „Kūdra 2”, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 57,3 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0067, ar platību 2028 m², 573/7770
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
dzīvokli Nr.10, „Kūdra 2”, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 57,3 m², dzīvojamās
mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0067, ar platību 2028 m², 573/7770
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 dzīvojamās telpas xxx, Codes pagastā
īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 12.maijā saņemts E. I., dzīvesvietas adrese: xxx,
Codes pag., Bauskas nov., iesniegums, kurā viņš lūdz pagarināt dzīvokļa xxx, Codes pag.,
Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Izskatot E.I. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
E. I. īrē dzīvokli xxx, Codes pag., Bauskas nov.; dzīvojamās telpas xxx, Codes pag.,
Bauskas nov. īres līguma termiņš beidzies 2014.gada 31.decembrī;
dzīvojamās telpas xxx, Codes pag., Bauskas nov. īres līgumā ietvertas īrnieka tiesības prasīt
(rakstiski) īres līguma atjaunošanu;
īrniekam E. I. 2015.gada 11.maijā īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, parāds ir 8,81 EUR.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas .xxx, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu ar E. I.,
personas kods xxxx, līdz 2015.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītājai D.Šķiliņai
viena mēneša laikā veikt grozījumus 2012.gada 1.augustā noslēgtajā dzīvojamās telpas xxx,
Codes pag., Bauskas nov. īres līgumā Nr. 01/08/2012/1.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs
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Par dzīvojamās telpas Mēmeles ielā xxx, Bauskā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts V. M., dzīvojošas Mēmeles ielā xxx, Bauskā,
Bauskas nov., iesniegums, kurā viņa lūdz pagarināt dzīvojamās telpas Mēmeles ielā 3B-28,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu.
Iesniegumam V.M. pievienojusi Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA
„VIDES SERVISS” 04.06.2015. izziņu Nr.1-15/31 „Par īres dzīvokļa Mēmeles ielā xxx, Bauskā
maksājumiem”.
Izskatot V.M. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome
konstatēja, ka V. M. ar ģimeni īrē dzīvokli Mēmeles ielā xxx, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās
telpas Mēmeles ielā xxx Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2015.gada
30.maijam.
Dzīvojamās telpas Mēmeles ielā xxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.apakšpunktā
ietvertas īrnieka tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu 30 (trīsdesmit) dienas pirms
īres līguma termiņa izbeigšanās.
Īrniecei V.M.2015.gada 4.jūnijā nav īres un komunālo maksājumu parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot dzīvokļa Mēmeles ielā xxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar V. M.,
personas kods xxx, līdz 2018.gada 30. jūnijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus 04.07.2011. noslēgtajā dzīvojamās telpas Mēmeles ielā xxx,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
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 Rīgas ielā xxx, Bauskā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts J. K., dzīvesvietas adrese: Rīgas ielā xxx, Bauskā,
Bauskas nov., iesniegums, kurā viņš lūdz atjaunot dzīvojamās telpas Rīgas ielā 44-3, Bauskā,
Bauskas nov. īres līgumu.
Iesniegumam J.K. pievienojis Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA
„VIDES SERVISS” 04.06.2015. izziņu Nr.1-15/32 „Par īres dzīvokļa Rīgas ielā xxx, Bauskā
maksājumiem”.
Izskatot J.K. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome
konstatēja:
J. K. īrē dzīvokli Rīgas ielā xxx , Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas Rīgas ielā xxx,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2015.gada 31.maijam.
Dzīvojamās telpas Rīgas ielā xxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.apakšpunktā
ietvertas īrnieka tiesības prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu 30 (trīsdesmit) dienas pirms
īres līguma termiņa izbeigšanās.
Īrniekam J.K. 2015.gada 4.jūnijā nav īres un komunālo maksājumu parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot dzīvokļa Rīgas ielā xxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar J.K.,
personas kods xxx, līdz 2018.gada 30. jūnijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus 03.06.2014. noslēgtajā dzīvojamās telpas Rīgas ielā xxx,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
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Par dzīvojamās telpas Rīgas iela xxx, Bauskā īres līguma pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts V. K., dzīvesvieta: Rīgas iela xxx, Bauska, Bauskas
nov., iesniegums ar lūgumu atjaunot dzīvojamās telpas Rīgas iela xxx, Bauska, Bauskas nov. īres
līgumu, kura termiņš beigsies 2015.gada 30.jūnijā.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES
SERVISS” 03.06.2015. izziņa Nr.1.15/30 „Par īres dzīvokļa Rīgas ielā xxx, Bauskā
maksājumiem”.
Izskatot V.K. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome
konstatēja:
V. K. īrē dzīvokli Rīgas ielā xxx, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas Rīgas ielā xxx,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2015.gada 30.jūnijam.
Dzīvojamās telpas Rīgas ielā xxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.apakšpunktā
ietverta īrnieka tiesība prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu.
Īrniecei V.K. 2015.gada 9.jūnijā nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, parāda
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka
pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas Rīgas iela xxx, Bauska, Bauskas nov. īres līguma termiņu
V.K., personas kods xxx, līdz 2018.gada 30. jūnijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša laikā veikt grozījumus ar V.K. 10.04.2015. noslēgtajā dzīvojamās telpas Rīgas
ielā xxx, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par dzīvojamās telpas xxx, Īslīces pagastā izīrēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 20.maijā un 16.jūnijā saņemti K. B., dzīvesvieta:
Plūdoņa iela xxx, Bauska, Bauskas nov., iesniegumi, kuros viņa lūdz izīrēt dzīvokli, jo īrētais
pašvaldības dzīvoklis ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī.
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS” speciālistu un
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās nodaļas
speciālistu 2015.gada 24.aprīlī sastādītais dzīvokļa Plūdoņa ielā 4-5, Bauskā, Bauskas nov.
pārbaudes akts apliecina, ka dzīvoklī nav iespējams veikt kvalitatīvu kosmētisko remontu griestu
deformācijas un ārsienas atdalīšanās dēļ. Ēkai Plūdoņa ielā xxx, Bauskā, Bauskas nov. un
dzīvoklim Nr.5 ir nepieciešams kapitālais remonts.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās
nodaļas speciālisti 2015.gada 6.jūnijā sagatavojuši atzinumu „Par brīvo dzīvojamo platību”,
atzīstot dzīvojamo telpu xxx, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. par dzīvošanai derīgu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 284.panta pirmo daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas), izņemot denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam
atdotās mājas, īpašnieks (izīrētājs) ir pieņēmis lēmumu veikt tās kapitālo remontu un to nevar
veikt, īrniekam dzīvojot mājā vai lietojot attiecīgo telpu, izīrētājs var izbeigt dzīvojamās telpas
īres līgumu, ierādot īrniekam un viņa ģimenes locekļiem citu līdzvērtīgu dzīvojamo telpu un
ievērojot Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisijas 09.06.2015. sēdes lēmumu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka dzīvojamā telpa xxx, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. nav privatizējama,
pārdodama vai citādi atsavināma dzīvojamās telpas īrniekam vai citām personām.
2. Izīrēt K. B., personas kods xxx, ģimenē 1 persona, dzīvojamo telpu xxx, Rītausmas, Īslīces
pag., Bauskas nov., kopējā platība 30,0 m2.
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz laiku līdz 2015.gada 30.novembrim ar tiesībām
prasīt līguma pagarināšanu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgava LV-3007)
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs
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Par domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka papildatvaļinājumu
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gada 18.jūnijā saņemts domes priekšsēdētāja Raita
Ābelnieka iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt papildatvaļinājumu 3 darba dienas
2015.gada 24., 27. un 28.jūlijā.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 42.panta devīto daļu, Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu
Nr.32 „Bauskas novada pašvaldības nolikums” 22.1.apakšpunktu, Bauskas novada domes
2012.gada 26.aprīļa noteikumu Nr.12 „Apmaksāta papildatvaļinājuma un atvaļinājuma pabalsta
piešķiršanas kārtība Bauskas novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem” 15.punktu un
16.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada domes priekšsēdētājam Raitim Ābelniekam papildatvaļinājumu,
3 darba dienas, 2015.gada 24., 27. un 28. jūlijā.
2. Noteikt, ka domes priekšsēdētāja Raita Ābelnieka pienākumus viņa papildatvaļinājuma laikā
pilda domes priekšsēdētāja vietnieks Alvis Feldmanis.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par gājēju tilta pār Mūsas upi būvniecības publiskās apspriešanas rīkošanu
SIA „BT PROJEKTS” ir izstrādājusi un iesniegusi Bauskas novada pašvaldībā tehnisko
projektu „Gājēju tilts pār Mūsas upi”.
No tehniskā projekta dokumentācijas redzams, ka gājēju tilta pār Mūsas upi būvniecības
realizācija saistīta ar pašvaldības finanšu līdzekļu vairāk kā 500 000 EUR, turklāt tā būvniecība
paredzēta publiskā lietošanā esošā teritorijā.
Nolūkā nodrošināt sabiedrības līdzdalību šā svarīgā jautājuma izlemšanā un lai
noskaidrotu Bauskas novada iedzīvotāju viedokli par gājēju tilta pār Mūsas upi būvniecības
nepieciešamību un lietderību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.1 panta pirmo daļu,
61.2 pantu, vadoties no Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu
Nr.32 „Bauskas novada domes pašvaldības nolikums” 106.3, 106.4 un 106.6.apakšpunktiem,
Bauskas novada dome nolemj:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Rīkot publisko apspriešanu par gājēju tilta pār Mūsas upi būvniecību atbilstoši SIA „BT
PROJEKTS” izstrādātajam tehniskajam projektam.
Noteikt publiskās apspriešanas termiņu laika periodā no 2015.gada 3.augusta līdz 2015.gada
24.augustam.
Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļai
sadarbībā ar citām struktūrvienībām izstrādāt gājēju tilta pār Mūsas upi publiskās
apspriešanas lapas formu.
Noteikt, ka ar gājēju tilta pār Mūsas upi tehniskā projekta dokumentāciju publiskās
apspriešanas laikā var iepazīties Bauskas novada domē, Uzvaras ielā 1, Bauskā, (tālr.
informācijai 63922238) pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 18.00,
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00,
piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.00), kā arī Bauskas novada
pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv.
Publiskās apspriešanas sanāksmi organizēt 2015.gada 17.augustā plkst.18.00 Bauskas
novada pašvaldības administratīvās ēkas 2.stāva zālē, Uzvaras ielā 1, Bauskā.
Publicēt paziņojumu par gājēju tilta pār Mūsas upi būvniecības publisko apspriešanu
Bauskas novada pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”, laikrakstā „Bauskas
Dzīve”, ievietot informāciju pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv, izvietot paziņojumus
Bauskas novada pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību telpās, kā arī uz afišu stabiem un
stendiem.
Uzdot lēmuma izpildi nodrošināt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

