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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 1.p.

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts” piešķiršanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta nolikuma Nr.2 „Par Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumiem” 29., 35.punktu un Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu
piešķiršanas padomes 2016.gada 16.novembra atzinumu, Bauskas novada dome nolemj:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts”:
1. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas 2.vidusskola” skolotājai Inesei Korčevajai
(personas kods XXXX) par ilggadēju radošu, godprātīgu pedagoģisko darbu un
ieguldījumu Bauskas 2.vidusskolas attīstībā. Pieteikuma iesniedzēja: Bauskas
2.vidusskola.
2. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Griķu pamatskola” skolotājai Lilitai Vanagai
(personas kods XXXX) par ilggadēju radošu, nesavtīgu pedagoģisko darbu un sakarā ar
nozīmīgu dzīves jubileju. Pieteikuma iesniedzēja: Griķu pamatskola.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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prot.Nr.25, 2.p.

Par atlīdzības noteikšanu pašvaldības vēlēšanu komisijas un iecirkņu
komisiju priekšsēdētājiem, locekļiem un sekretāriem
Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 12.pants noteic, ka
pašvaldības domes vēlēšanas sagatavo un sarīko republikas pilsētas un novada vēlēšanu komisijas
un vēlēšanu iecirkņu komisijas.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir veikt nepieciešamos pasākumus domes vēlēšanās un
minētā likuma 21.panta pirmās daļas 25.punkts nosaka, ka tikai dome var pieņemt lēmumus, kas
saistīti ar vēlēšanu organizēšanu.
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma
(turpmāk - Likums) 3.panta otrajā daļā paredzēts, ka vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju
darbība domes vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā tiek finansēta no novada budžeta.
Likuma 21.panta pirmā daļa nosaka, ka vēlēšanu komisijas un iecirkņa komisijas
priekšsēdētājs, sekretārs un citi komisijas locekļi laikā, kad viņi pilda ar vēlēšanām saistītos
pienākumus, atbrīvojami no pienākumiem savā pamatdarba vietā, saglabājot viņu amatu
(darbavietu). Savukārt šī panta otrā daļa noteic, ka par laiku, kurā vēlēšanu komisijas un iecirkņa
komisijas priekšsēdētājs, sekretārs un citi komisijas locekli pilda savus pienākumus komisijā, viņi
saņem atlīdzību. Likuma 21.panta trešā daļa nosaka, ka atlīdzības apmēru vēlēšanu komisijas un
iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, sekretāram un komisijas locekļiem nosaka dome. Bauskas
novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikums” 46.punkts nosaka, ka novadu vēlēšanu komisijas un iecirkņu
vēlēšanu komisiju priekšsēdētāju, sekretāru, komisijas locekļu un pieaicināto personu atlīdzībai
stundas likmi nosaka dome ar atsevišķu lēmumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Republikas
pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 21.panta trešo daļu,
Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 46.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja, locekļu un
sekretāra atlīdzība nosakāma, piemērojot Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra
nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
42.punktu, kas reglamentē darba samaksu pašvaldības izveidotajām komisijām, darba grupām
un padomēm.
2. Noteikt par darbu iecirkņu komisijās šādu atlīdzību:
2.1. priekšsēdētājam 4,15 EUR stundā;
2.2. sekretāram 4,00 EUR stundā;
2.3. komisijas loceklim 3,00 EUR stundā;
2.4. pieaicinātajai personai 3,00 EUR stundā.
1.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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Par Bauskas novada administrācijas 2016.gada 31.augusta lēmuma „Par
atteikumu piešķirt nosaukumu „Stropiņi” nekustamam īpašumam ar
kadastra Nr.4046 019 0011” apstrīdēšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 22.septembrī saņemts V.B. (turpmāk – Iesniedzējs)
iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.27/1958; turpmāk – Iesniegums), kurā ir apstrīdēts Bauskas
novada administrācijas 2016.gada 31.augusta lēmums „Par atteikumu piešķirt nosaukumu
„Stropiņi” nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.4046 019 0011” (turpmāk – Lēmums).
Iesniegumā norādīts, ka ar Brunavas pagasta zemes komisijas 1995.gada 12.septembra lēmumu
Iesniedzējam atjaunotas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Stropiņi” 8,4 ha platībā un
1997.gada 12.decembrī ar Brunavas pagasta zemes komisijas lēmumu zeme piešķirta pastāvīgā
lietošanā. Iesniedzējs vēlas, lai nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.4046 019 0011 pašvaldība
piešķir nosaukumu „Stropiņi”.
Bauskas novada pašvaldība 2016.gada 19.oktobrī nosūtīja vēstuli Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālajai nodaļai ar lūgumu sniegt skaidrojumu kompetences ietvaros par nekustamā
īpašuma nosaukuma „Stropiņi” piešķiršanu īpašumam ar kadastra Nr.4046 019 0011, ja tāds
nosaukums jau ir reģistrēts citam nekustamam īpašumam Brunavas pagastā.
Iesniedzējam 2016.gada 17.oktobrī paziņots, ka objektīvu iemeslu dēļ sūdzības
izskatīšanas termiņš, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 64.panta
otro daļu, tiek pagarināts.
Bauskas novada dome, izskatot iesniegumu kopsakarībā ar tam pievienotajiem
dokumentiem un normatīvajiem aktiem, konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija” 2016.gada
31.augustā pieņēma lēmumu, ar kuru Iesniedzējam tiesiskajā valdījumā esošajam nekustamam
īpašumam ar kadastra Nr.4046 019 0011 ir atteikts piešķirt nosaukumu „Stropiņi”. Lēmumā
norādīts, ka Brunavas pagastā jau ir reģistrēts nekustamais īpašums ar nosaukumu „Stropiņi”.
Lēmums pamatots ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta ceturto daļu.
Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts nekustamais īpašums
„Stropiņi” ar kadastra Nr.4046 011 0064. Minētais nekustamais īpašums ir nostiprināts Bauskas
rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Brunavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000548631.
Nekustamā īpašuma nosaukums saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
1.panta 14.punktu ir ar pašvaldības lēmumu nekustamam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā
īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamam īpašumam
pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.
Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantam nosaukumu
viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina attiecīgās pašvaldības dome.
Apstiprinātie nosaukumi viensētām un apbūvei paredzētām zemes vienībām novada pagastā
nedrīkst atkārtoties.

Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 1.novembrī saņemta Valsts zemes dienesta
Zemgales reģionālās nodaļas vēstule, kurā tā savas kompetences ietvaros informē, ka, pamatojoties
uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, nosaukumus viensētām un
apbūvei paredzētām zemes vienībām apstiprina attiecīgās pašvaldības dome. Lēmums par
nosaukuma piešķiršanu, maiņu vai apstiprināšanu pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā
parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam. Apstiprinātie nosaukumi viensētām un apbūvei
paredzētajām zemes vienībām novada pagastā nedrīkst atkārtoties.
Ievērojot iepriekš minēto, atzīstams, ka nav tiesiska pamata Iesniedzējam tiesiskajā
valdījumā esošajam nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.4046 019 0011 piešķirt tādu pašu
nosaukumu „Stropiņi”, kāds jau ir reģistrēts Bauskas novada Brunavas pagastā.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās
daļas 1.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” 2016.gada
31.augusta lēmumu Nr.1-14.27/191 „Par atteikumu piešķirt nosaukumu „Stropiņi” nekustamam
īpašumam ar kadastra Nr.4046 019 0011” atstāt negrozītu.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma
noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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Par Bauskas novada domes 2016.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.13
„Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”” precizēšanu
Bauskas novada dome 2016.gada 29.septembrī izdeva saistošos noteikumus Nr.13
„Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”” (turpmāk – saistošie noteikumi).
Saistošie noteikumi atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.panta otrajai daļai tika nosūtīti
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – ministrija).
2016.gada 18.oktobrī saņemts ministrijas atzinums, kurā norādīts uz to, ka saistošajos
noteikumos ir nepieciešams veikt precizējumus, kā arī svītrot atsevišķus punktus.
Likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa noteic, ka gadījumā, ja saņemts Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to
daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā
norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam
pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos
noteikumus. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Ministrija lūdz saistošo noteikumu 70.1.apakšpunktā, svītrot normu par bioloģisko
atkritumu dedzināšanu. Attiecīgi saistošo noteikumu 70.1.1., 70.1.2., 70.1.3., un
70.1.4.apakšpunkti nav saistoši un svītrojumi.
Bauskas novada dome šādam ministrijas atzinumam nepiekrīt tālāk minēto apsvērumu dēļ.
Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmo, sesto un septīto daļu
un Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu, Bauskas novada dome 2015.gada
28.decembrī noslēdza ar SIA „VIDES SERVISS” līgumu Nr.3-31/526 „Līgums par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā”. Šā līguma
1.1.apakšpunktā noteikts, ka ar šo līgumu Pašvaldība piešķir SIA „VIDES SRVISS” tiesības
sniegt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām
Bauskas novada administratīvajā teritorijā. Turklāt, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas
likuma V. nodaļu „Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšana”, likuma „Par pašvaldībām” 7.panta
otro daļu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta ceturto daļu, Bauskas novada dome
2015.gada 30.decembrī noslēdza ar SIA „VIDES SERVISS” deleģēšanas līgumu Nr.3-31/3;
līguma 1.punktā noteikts, ka pašvaldība deleģē un SIA „VIDES SERVISS” apņemas veikt likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajā pašvaldības funkcijā ietilpstošo šādu
uzdevumu izpildi Bauskas novada administratīvās teritorijas: Bauskas pilsētā: ielu, ceļu un
laukumu uzturēšana un parku skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; pagastos zāles
pļaušana.
Atkritumu apsaimniekotāja SIA „VIDES SERVISS” un arī kā pilnvarota persona, kura
gādā par Bauskas novada administratīvās teritorija labiekārtošanu un sanitāro tīrību, bioloģiskos
atkritumus nededzina, bet veic to kompostēšanu. Savukārt tikai nekustamā īpašuma īpašnieks,

tiesiskais valdītāja vai lietotājs, veicot teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbus, nelielos
daudzumos drīkst dedzināt bioloģiskos atkritumus, ievērojot saistošajos noteikumos noteiktās
prasības, jo normatīvie akti bioloģisko atkritumu radītājam tos dedzināt neaizliedz.
Ministrija lūdz visos saistošajos noteikumos, terminu „atkritumu tvertne” un „urna” vietā
lietot terminu „atkritumu konteiners”. Bauskas novada dome atzīst šo atzinumu par pamatotu.
Ievērojot iepriekš sniegto pamatojumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
45.panta ceturto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1.

Noraidīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lūgumu attiecībā uz saistošo
noteikuma 70.1.apakšpunkta un 70.1.1., 70.1.2., 70.1.3., un 70.1.4.apakšpunkta svītrošanu.

2.

Precizēt saistošos noteikumus un aizstāt visā tekstā vārdus „atkritumu tvertne” un „urna”
ar vārdiem „atkritumu konteiners”.

3.

Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai
nosūtīt šo lēmumu rakstveidā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.

Pielikumā: Precizētie Bauskas novada domes 2016.gada 29.septembra saistošie noteikumi Nr.13
uz 1 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2016.gada 29.septembrī

Nr.13
(protokols Nr.22, 5.punkts)

Grozījumi Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.19 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”
Izdoti
saskaņā
ar
likuma
„Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
13.punktu un Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu
Izdarīt Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”” šādus grozījumus:
Izteikt 70.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„70.1. dedzināt, tai skaitā atkritumu konteineros, ugunskuros, dārza kamīnos, krāsnīs u.c., izņemot
bioloģiskos atkritumus, ievērojot šādus nosacījumus:
70.1.1 pilsētas un ciemu teritorijā bioloģisko atkritumu dedzināšana ugunskuros un dedzināšanas
iekārtās atļauta no 15.septembra līdz 30.oktobrim un no 1.aprīļa līdz 15.maijam no plkst.8.00 līdz
plkst.17.00;
70.1.2. lauku teritorijā bioloģisko atkritumu dedzināšana ugunskuros un dedzināšanas iekārtās
atļauta no 15.septembra līdz 15.maijam;
70.1.3. bioloģiskie atkritumi ir savākti dedzināšanai paredzētā vietā un tiek nodrošināta
ugunsdrošības prasību ievērošana, kā arī netiek traucēti vai apdraudēti citi sabiedrības locekļi
(piemēram, aizliegts ierīkot bioloģisko atkritumu dedzināšanas vietu kaimiņu īpašuma ēku logu
tuvumā vai vietā, kur dedzināšanas radītie dūmi var samazināt redzamību, apdraudot satiksmes
drošību (pie ielu krustojumiem, gājēju pārejām u.tml.));
70.1.4. saistošo noteikumu 70.1.1. un 70.1.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā bioloģisko atkritumu
dedzināšana ir atļauta tikai nekustamā īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja klātbūtnē.”.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2016.gada 29.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Grozījumi
Bauskas novada domes 2010.gada 22.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu””

Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija
Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa nosaka, ka dome var
pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktā
noteikts, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, nosakot šīs teritorijas
dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu
savākšanai, arī minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam,
pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kārtību, kādā veicami
maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu, kā arī nosaka pašvaldības
pilnvarotas institūcijas un amatpersonas, kuras kontrolē saistošo noteikumu
ievērošanu un ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu
Saistošie noteikumi nosaka kārtību un laika periodu, kādā atļauta
bioloģisko atkritumu dedzināšana ugunskuros un dedzināšanas iekārtās,
ievērojot ugunsdrošības noteikumus

3. Informācija par
projekta plānoto
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Tiešas ietekmes nav

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes nav

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks
publicēti laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis” un portālā www.bauska.lv

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

Latvijas Republika
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2010.gada 22.jūlijā

Nr.19

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
(Grozījumi 30.06.2011.; 26.09.2013.; 29.09.2016.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām”43.panta pirmās daļas
13.punktu
un
Atkritumu
apsaimniekošanas
likuma
8.panta
pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie noteikumi
1.

Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu (turpmāk tekstā – atkritumi)
apsaimniekošanu atkritumu apsaimniekošanas zonā, kuri reglamentē prasības atkritumu
savākšanai (tai skaitā dalītai), pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību,
kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novada
administratīvajā teritorijā.

2.

Bauskas novada pašvaldības administrācija (turpmāk tekstā – pašvaldība) organizē,
koordinē un kontrolē atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, šiem
saistošajiem noteikumiem un Bauskas novada atkritumu apsaimniekošanas plānu, kas
izstrādāts atbilstoši Zemgales reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam, nodrošinot
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību.

3.

Bauskas novada administratīvā teritorija ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona.

4.

Sadzīves atkritumu savākšanu, t.sk. nešķiroto un šķiroto atkritumu savākšanu
kā pārstrādei derīgu, bioloģisko, lielgabarīta, būvniecības un sadzīves bīstamo atkritumu
savākšanu nodrošina viens atkritumu apsaimniekotājs saskaņā ar noslēgtā apsaimniekošanas
līguma un šo saistošo noteikumu prasībām.

5.

Pašvaldība informē visas fiziskās un juridiskās personas Bauskas novada administratīvajā
teritorijā par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldība noslēgusi līgumu par atkritumu
apsaimniekošanu visā atkritumu apsaimniekošanas zonā.

6. Atkritumu savākšanas veidi Bauskas novadā:
6.1. izmantojot atkritumu konteinerus (tai skaitā dalīto atkritumu konteinerus);
6.2. izmantojot atkritumu stāvvadus;
6.3. atkritumu nogādāšana speciāli izveidotajos dalītos atkritumu savākšanas punktos vai
laukumos;
6.4. atkritumu radītājam vai valdītājiem, slēdzot līgumu vai vienojoties ar atkritumu
apsaimniekotāju par noteiktu atkritumu veidu atsevišķu savākšanu.
7.

Šie saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām pašvaldības
administratīvajā teritorijā.

8.

Bauskas novada administratīvajā teritorijā visi savāktie nešķirotie sadzīves atkritumi ir
jāapglabā reģionālajā atkritumu poligonā atbilstoši Zemgales reģiona atkritumu
apsaimniekošanas plānam.
II. Lietotie termini un to skaidrojums

9. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
9.1. atkritumi - jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās radītājs vai valdītājs atbrīvojas,
ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un kura atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām
kategorijām;
9.1.1. sadzīves atkritumi – visi atkritumi, kuri netiek klasificēti kā bīstamie atkritumi;
9.1.2. bioloģiskie atkritumi – organiskas izcelsmes atkritumi, kuri var sadalīties aerobos vai
anaerobos apstākļos. Tie ir augi vai to daļas, lapas, zari, zāle, pārtikas atkritumi kā
dārzeņu, augļu, ēdienu atliekas, olu čaumalas u.tml.;
9.1.3. pārstrādei derīgi atkritumi – atkritumi, kurus var nodalīt un pārstrādāt vai realizēt;
9.1.4. bīstamie atkritumi - atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos
bīstamus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai, un kuri atbilst
atkritumu klasifikatorā noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām;
9.1.5. sadzīves bīstamie atkritumi - sadzīvē radušies bīstamie atkritumi. Tās ir dzīvsudraba
spuldzes, nolietotās baterijas un akumulatori, elektrisko un elektronisko iekārtu,
transportlīdzekļu apkopes atkritumi- atstrādāta motoreļļa, eļļas filtri, riepas, kā arī
nederīgie medikamenti, laku, krāsu, organisko šķīdinātāju, augu aizsardzības līdzekļu un
insekticīdu, fotoķimikāliju, uguņošanas līdzekļu atkritumi u.c.;
9.1.6. būvniecības atkritumi - būvgruži, ielu uzlaušanas atkritumi, celtniecības materiālu
atlikumi, būvlaukumu atkritumi u.tml.;
9.1.7. lielgabarīta atkritumi - atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar un nedrīkst ievietot
atkritumu konteineros tai skaitā mēbeles;
9.1.8. ražošanas, jeb rūpnieciskie atkritumi - ražošanas uzņēmumu radīti atkritumi, kas
īpašību un daudzuma ziņā nav pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem, un
kuru savākšanas metode nav pielīdzināma sadzīves atkritumu savākšanas metodei. To
apsaimniekošanā netiek izmantoti standarta atkritumu konteineri, atkritumu savākšanu
neveic specializēta presēšanas transporta vienība un savāktie atkritumu netiek apglabāti
reģionālajā atkritumu poligonā;
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9.1.9. šķidrie sadzīves atkritumi - jebkuri dzīvojamās un publiskās ēkās sadzīvē radušies
atkritumi, kas ir šķidrā agregātstāvoklī, tajā skaitā notekūdeņi, izņemot bīstamos
atkritumus;
9.2. atkritumu radītājs - fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus vai kura
veic atkritumu sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs un
īpašības;
9.3. atkritumu valdītājs – ikviena fiziska vai juridiska persona, kuras faktiskajā varā atkritumi
atrodas un kura ir atbildīga par atkritumu apsaimniekošanu (nekustamā īpašuma īpašnieks,
tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs);
9.4. atkritumu apsaimniekošana - atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana
un sajaukšana, lai tos pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana, pārvadāšana, pārstrāde (tai
skaitā atkritumu sadedzināšana, iegūstot enerģiju, iekārtās, kuru pamatdarbība nav atkritumu
sadedzināšana), reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana sadzīves atkritumu
sadedzināšanas iekārtās), šo darbību pārraudzība, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu
ierīkošana un pārstrādes objektu vai iekārtu uzturēšana un aprūpe pēc to slēgšanas;
9.5. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
Bauskas novada administratīvajā teritorijā ir ieguvis tiesības veikt sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu t.sk. nešķiroto sadzīves atkritumu un šķirotu atkritumu apsaimniekošanu
kā pārstrādei derīgu, bioloģisko, lielgabarīta, būvniecības, sadzīves bīstamo un šķidro
atkritumu apsaimniekošanu;
9.6. atkritumu apsaimniekošanas zona – Bauskas novada administratīvā teritorija, kurā
atbilstoši līgumam ar pašvaldību atkritumu apsaimniekotājs veic līgumā paredzētās darbības;
9.7. atkritumu dalītā savākšana - atkritumu savākšana, atsevišķi nodalot atkritumus pēc to
veida un īpašībām, lai veicinātu to pārstrādi un reģenerāciju vai atkārtotu izmantošanu;
9.8. dalītu atkritumu pieņemšanas laukums - iežogots, apsargāts, cieta seguma laukums, kas
aprīkots ar lietus ūdens savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas sistēmu, paredzēts dalīto
atkritumu pieņemšanai, īslaicīgai uzglabāšanai un nodošanai tālākai pirmapstrādei vai
pārstrādei;
9.9. dalītu atkritumu savākšanas punkts – speciāls, izbūvēts konteineru laukums, kas aprīkots
ar īpaši marķētiem konteineriem, kuri paredzēti noteikta veida atkritumu savākšanai;
9.10. atkritumu poligons - speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta, kurā
tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi;
9.11. atkritumu uzglabāšana - atkritumu glabāšana tam speciāli piemērotās un aprīkotās
vietās to turpmākai pārstrādei vai apglabāšanai (izņemot īslaicīgu uzglabāšanu mazāk par
trim mēnešiem to rašanās, šķirošanas un savākšanas vietās daudzumos, kas nerada kaitējumu
videi vai draudus cilvēku veselībai);
9.12. specializēts transportlīdzeklis - transportlīdzeklis, kas paredzēts noteikta veida sadzīves
atkritumu konteineru mehanizētai izvešanai un nogādāšanai uz apglabāšanas vai
pārkraušanas vietu un kas neapdraud vidi, cilvēku dzīvību, veselību un drošību.
III. Atkritumu apsaimniekošanas mērķi
10. Saistošo noteikumu mērķis ir:
10.1. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību Bauskas novada administratīvajā teritorijā,
radīt un uzturēt higiēnisku un cilvēka veselībai nekaitīgu vidi Bauskas novada
administratīvajā teritorijā;
10.2. radīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā
veicināt dalītu vākšanu un atkārtotu izmantošanu, lai samazinātu apglabājamo atkritumu
daudzumu un veicinātu dabas resursu efektīvu izmantošanu.
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11. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas mērķi un uzdevumi (turpmāk minētajā prioritārajā
secībā):
11.1. samazināt atkritumu rašanās cēloņus tai skaitā attīstīt bezatkritumu tehnoloģijas;
11.2. samazināt radīto atkritumu daudzumu (apjomu) un bīstamību;
11.3. atbalstīt dalītu vākšanu atkritumu rašanās vietās, lai atkritumus sagatavotu atkārtotai
izmantošanai;
11.4. veicināt sagatavotu atkritumu atkārtotu izmantošanu;
11.5. atbalstīt atkritumi pārstrādi;
11.6. veicināt atkritumu reģenerāciju citos veidos, piemēram, iegūstot enerģiju;
11.7. veikt atkritumu apglabāšanu tādā veidā, lai netiktu apdraudēta vide, cilvēku dzīvība, un
veselība.
IV. Atkritumu radītāju pienākumi
12. Ikviena pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāja, fiziskas un juridiskas personas
pienākums ir iekļauties pašvaldības kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā,
savācot, šķirojot, nogādājot un novietojot radītos sadzīves atkritumus atkritumu valdītāja
(nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai apsaimniekotāja) vai atkritumu
apsaimniekotāja norādītajā vietā.
13. Atkritumu radītājam nešķirotie atkritumi jāievieto tikai tajā atkritumu konteinerā,
kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēts konkrētā
nekustamā īpašuma apkalpošanai.
14. Nešķirotus atkritumus pirms ievietošanas atkritumu konteineros vēlams ievietot atkritumu
maisos un šos maisus aizsiet. Asie priekšmeti ir jāiesaiņo, lai izvairītos no kaitējuma cilvēku
veselībai, kā arī atkritumu apsaimniekošanas iekārtu bojājumiem.
15. Iesaistīties dalītas sadzīves atkritumu savākšanas pasākumos un veikt atkritumu dalīšanu
vietās, kur ir izvietotas tvertnes dalītiem atkritumiem – dalītās atkritumu savākšanas
punktos, vai nogādāt atkritumus uz atkritumu šķirošanas – pārkraušanas staciju un
kompostēšanas laukumu.
16. Nodrošināt atsevišķu atkritumu veidu (sadzīves bīstamo, lielgabarīta, būvniecības atkritumu
u.c.) nogādāšanu uz tam paredzētām vietām personīgi vai izmantojot atkritumu
apsaimniekotāja pakalpojumus, kurš normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir ieguvis tiesības
šo atkritumu apsaimniekošanai.
V. Atkritumu valdītāju pienākumi
17. Ikvienam atkritumu valdītājam (nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskam valdītājam vai
apsaimniekotājam), kurš atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir pienākums slēgt
līgumu ar pašvaldības izvēlētu atkritumu apsaimniekotāju par regulāru atkritumu izvešanu
no īpašumā vai valdījumā esošā nekustamā īpašuma.
18. Atkritumu valdītājam, komersantam pirms komercdarbības uzsākšanas ir jānoslēdz līgums
ar pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu apsaimniekošanu.
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19. Vasarnīcas, dārza mājas (tajā skaitā dārzkopības biedrības teritorijā esošās vasarnīcas vai
dārza mājas) vai citas īslaicīgas apmešanās ēkas īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa
pilnvarotā persona par laika periodu, kurā pastāvīgi uzturas vasarnīcā vai dārza mājā, slēdz
līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar pašvaldības izvēlētu atkritumu apsaimniekotāju.
20. Atkritumu valdītājs, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, nodrošina nešķiroto
atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu, ņemot vērā atkritumu daudzumu un
izvešanas biežumu, ne retāk kā:
20.1.
Bauskas pilsētā:
20.1.1. privātmājas, dvīņu mājas – 1 reizi mēnesī;
20.1.2. daudzdzīvokļu mājas – 1 reizi nedēļā;
20.1.3. juridiskas personas - 1 reizi nedēļā.
20.2.
pārējā novada administratīvajā teritorijā:
20.2.1. privātmājas, dvīņu mājas apdzīvotās vietās – 1 reizi mēnesī;
20.2.2. privātmājas, dvīņu mājas ārpus apdzīvotām vietām – 1 reizi divos mēnešos;
20.2.3. daudzdzīvokļu mājas – 1 reizi divās nedēļās;
20.2.4. juridiskas personas – 1 reizi divās nedēļās.
21. Atkritumu valdītāju pienākumi:
21.1. pēc pašvaldības vai atkritumu apsaimniekotāja pieprasījuma sniegt ziņas par iedzīvotāju
skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par komersantiem un citām
personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā;
21.2. ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs, tad informēt atkritumu
apsaimniekotāju un saskaņot atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku;
21.3. iesaistīties sadzīves atkritumu dalītā vākšanā saskaņā atkritumu apsaimniekošanas
sistēmu, kuru ir izveidojis atkritumu apsaimniekotājs pašvaldības noteiktajā atkritumu
apsaimniekošanas zonā;
21.4. atbildēt par tā nekustamajā īpašumā radīto atkritumu savākšanu, šķirošanu un
nogādāšanu līdz atkritumu konteineriem, par kuru iztukšošanu tam ar attiecīgo atkritumu
apsaimniekotāju ir noslēgts līgums;
21.5. mazizmēra konteineri no slēgtiem pagalmiem un konteineru telpām atkritumu izvešanas
dienās līdz plkst. 8.00 jānovieto specializētajiem transportlīdzekļiem ērti piebraucamā vietā
ārpus sētas un žoga tā, lai netraucētu gājēju un citu transportlīdzekļu kustību, kā arī pēc
atkritumu savākšanas jānovieto to pastāvīgajā atrašanās vietā.
21.6. atkritumu konteineru laukuma pastāvīgo vietu izvēlēties tā, lai pie tās netraucēti varētu
piebraukt specializētie transportlīdzekļi;
21.7. atkritumu konteineru laukumi ir jāizveido ar cieto segumu tā, lai ar riteņiem aprīkotus
atkritumu konteinerus iztukšošanas reizē būtu ērti piestumt pie specializētā transportlīdzekļa;
21.8. atkritumus ievietot tikai noteiktajam atkritumu veidam paredzētos konteineros;
21.9. uzturēt sadzīves atkritumu konteinerus tīrus un lietošanas kārtībā;
21.10. uzturēt tīrību un kārtību atkritumu konteineru laukumos;
21.11. uzturēt kārtībā pievedceļus, lai nodrošinātu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu
atkritumu konteineriem to iztukšošanas dienā jebkurā gadalaikā;
21.12. pie iestāžu, uzņēmumu, atpūtas, tirdzniecības un sabiedrisko pakalpojumu vietu ieejas
durvīm novietot tvertnes sīkajiem sadzīves atkritumiem un nodrošināt to pastāvīgu
iztukšošanu. Atkritumu konteineru dizainu (formu) saskaņot ar pašvaldību;
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21.13. nodrošināt atsevišķu atkritumu veidu (piem., lielgabarīta atkritumu, būvniecības
atkritumu, sadzīves bīstamo atkritumu u.c.) nogādāšanu pārstrādes, uzglabāšanas vai
apglabāšanas vietās – ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja
pakalpojumus, par šo atkritumu savākšanu vienojoties atsevišķi;
21.14. ja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju paredz regulāru atsevišķu atkritumu
veidu izvešanu, persona atkritumus novieto to savākšanas vietā īsi pirms noteiktā izvešanas
laika;
21.15. iesaistās citu pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā.
22. Daudzdzīvokļu māju īpašnieku vai apsaimniekotāju pienākumi papildus 21.punktā
minētajiem pienākumiem:
22.1. pēc saskaņošanas ar pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju izveidot un uzturēt kārtībā
atkritumu konteineru laukumus vai vietas, kas paredzētas atkritumu savākšanai, un
nodrošināt specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu konteineriem;
22.2. vienai daudzdzīvokļu mājai vai māju grupai tiek izveidots viens atkritumu konteineru
laukums;
22.3. daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāji ir atbildīgi par līguma slēgšanu ar atkritumu
apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu no to apsaimniekošanā nodotajiem īpašumiem;
22.4. dzīvokļa īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām nav izvēlēts apsaimniekotājs
vai pārvaldnieks (atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam), savstarpēji vienojas
par atkritumu savākšanas kārtību un pilnvaro personu, kura slēdz līgumu par atkritumu
izvešanu no minētās mājas vai teritorijas;
22.5. ēkās, kur atkritumu savākšanai tiek izmantoti atkritumu stāvvadi, nodrošināt šo stāvvadu
regulāru apkopi, dezinfekciju, konteineru telpu tīrību, kā arī specializētā transportlīdzekļa
brīvu piekļūšana atkritumu konteineriem un to ērtu piestumšanu pie specializētā
transportlīdzekļa;
22.6. ja pie vairākām daudzdzīvokļu ēkām izveidots speciāli ierīkots (betonēts, asfaltēts vai
tml.) laukums atkritumu konteineru novietošanai, tad atkritumu konteinerus jānovieto šajā
laukumā.
23. Zemes īpašnieks, kura īpašumā prettiesiski atrodas atkritumi:
23.1. bīstamo atkritumu gadījumā – nodod atkritumus atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir
saņēmis atļauju attiecīgo bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, un sedz bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas izmaksas;
23.2. sadzīves atkritumu gadījumā – nodod atkritumus atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir
saņēmis atļauju attiecīgo sadzīves atkritumu apsaimniekošanai un kurš ir noslēdzis līgumu ar
pašvaldību, kā arī sedz attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.
VI. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi
24. Publisko pasākumu organizētājiem pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir
jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu, aizvešanu un
teritorijas sakopšanu.
25. Par publiska pasākuma laikā radīto atkritumu savākšanu ir atbildīgs tā organizētājs, kurš
nodrošina:
25.1. pasākuma norises vietu ar konteineriem atkritumu savākšanai;
25.2. pasākuma dalībniekiem iespēju šķirot pasākuma laikā radušos atkritumus, šim nolūkam
izvietojot ne mazāk kā divu atkritumu veidu atkritumu konteinerus;
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25.3. attiecīgās teritorijas sakopšanu piecu stundu laikā pēc pasākuma, ja pasākums notiek
dienas laikā (pēc pasākuma, kas noris nakts laikā, attiecīgās teritorijas sakopšana jānodrošina
līdz nākošās dienas pulksten 12.00);
25.4. vietās, kur notiek intensīva gājēju un satiksmes kustība, publisko pasākumu
organizētājam jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana vienas stundas laikā pēc pasākuma
noslēguma (pēc pasākuma, kas noris nakts laikā, attiecīgās teritorijas sakopšana jānodrošina
līdz pulksten 8.00).
26. Publiska pasākuma laikā organizētājam jānodrošina sabiedrisko tualešu pieejamība. Brīvi
pieejamā vietā pasākuma organizētājam ir jānovieto pārvietojamās tualetes (jāuzstāda ne
mazāk kā viena tualete uz 200 apmeklētājiem), jānodrošina sanitārā tīrība un higiēnas
prasību ievērošana.
VII. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi
27. Atkritumu apsaimniekotājs, realizējot pašvaldības funkcijas atkritumu apsaimniekošanas
jomā, koordinē un savas kompetences ietvaros kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Bauskas novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu
apsaimniekošanas jomā, novada un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem
saistošajiem noteikumiem.
28. Atkritumu apsaimniekotājam ir jābūt Latvijas Republikas Vides ministrijas Valsts vides
dienesta reģionālās pārvaldes (turpmāk tekstā – Valsts vides dienests) atļaujai sadzīves
atkritumu apsaimniekošanai, t.sk. savākšanai, pārvadāšanai, arī sadzīves bīstamo atkritumu
savākšanai un pārvadāšanai.
29. Atkritumu apsaimniekotājs, kurš ir izraudzīts iepirkumu procedūras rezultātā atbilstoši
Publisko iepirkumu likumam, pirms savas darbības uzsākšanas slēdz līgumu ar pašvaldību
par atkritumu apsaimniekošanu atkritumu apsaimniekošanas zonā.
30. Iepirkumu procedūras piemērošanas izņēmums (Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās
daļas 7.punkts) ir attiecināms uz tādu atkritumu apsaimniekotāju, kurš atrodas pilnīgā
pasūtītāja kontrolē un kurš galvenokārt sniedz pakalpojumus pasūtītājam jeb pašvaldībai.
31. Atkritumu apsaimniekotājs savā darbībā ir saņēmis Latvijas Atkritumu saimniecības
uzņēmumu asociācijas sertifikātu par atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma atbilstību
obligātajām prasībām attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas jomā vai ekvivalentu.
Sertificētās jomas:
31.1. sadzīves atkritumu savākšana, pārvadāšana;
31.2. atkritumu konteineru apsaimniekošana;
31.3. bīstamo atkritumu savākšana, pārvadāšana;
31.4. atkritumu pārkraušana, šķirošana.
32. Atkritumu apsaimniekotājam ir šādi pienākumi:
32.1. slēgt līgumu ar pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem atkritumu radītājiem un
valdītājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, piemērojot:
32.1.1. līguma termiņu, kas nav garāks par līguma termiņu, kas noslēgts starp atkritumu
apsaimniekotāju un pašvaldību;
32.1.2. pašvaldības apstiprināto maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
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32.1.3. regulāru sadzīves atkritumu izvešanu.
32.2. slēgt līgumu ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos
atkritumu apsaimniekošanu;
32.3. iesaistīties reģionālo un pašvaldības izstrādāto atkritumu apsaimniekošanas plānu
realizācijā apsaimniekojamajā teritorijā, dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
ieviešanā;
32.4. veikt regulāru, saskaņotu visu pašvaldības administratīvajā teritorijā radīto atkritumu
izvešanu no laukumiem, konteineriem, dalītās atkritumu savākšanas punktiem un citām
atkritumu savākšanai paredzētām vietām atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ar pašvaldību
noslēgtā līguma noteikumiem, saglabājot šajās vietās tīrību (nodrošinot uz zemes nokritušo
atkritumu savākšanu konteineru iztukšošanas laikā);
32.5. pietiekamā daudzumā nodrošināt ar atkritumu konteineriem visus atkritumu radītājus un
valdītājus;
32.6. marķēt atkritumu konteinerus, norādot sadzīves atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu
un kontaktinformāciju;
32.7. atkritumu apsaimniekošanā izmantot specializētus transportlīdzekļus, iekārtas un ierīces,
kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, nepārsniedz pieļaujamo trokšņa
līmeni, kā arī ievērot pašvaldības noteiktās prasības kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai;
32.8. piedāvāt atkritumu ārpuskārtas izvešanas pakalpojumu;
32.9. nodrošināt visu sadzīves atkritumu veidu savākšanu t.sk. nešķiroto atkritumu, pārstrādei
derīgu atkritumu, izlietotā iepakojuma, sadzīves bīstamo atkritumu, bioloģisko, lielgabarīta
un būvniecības atkritumu;
32.10. pēc atkritumu valdītāju pieprasījuma nodrošināt atkritumu konteineru mazgāšanu vai
nomaiņu, vienojoties par attiecīgā pakalpojuma izmaksām;
32.11. racionāli izstrādāt maršrutus gan šķiroto, gan nešķiroto atkritumu savākšanā, lai
samazinātu transporta slodzi ceļiem un videi;
32.12. atkritumu konteineru novietošanas vietas ir jāsaskaņo ar atkritumu valdītāju;
32.13. sadarbībā ar pašvaldību nodrošināt lielgabarīta un videi kaitīgo atkritumu savākšanu
vismaz reizi gadā;.
32.14. ziņot pašvaldībai par atkritumu radītāju un valdītāju administratīvajiem pārkāpumiem šo
saistošo noteikumu neievērošanas gadījumā;
32.15. 30 dienas iepriekš informēt atkritumu valdītāju par prasībām (izmaiņām tajās) saistībā
ar atkritumu apsaimniekošanu;
32.16. Pēc pašvaldības pieprasījuma reizi gadā iesniegt pārskatus par:
32.16.1. izvesto nešķiroto atkritumu daudzumu no atkritumu valdītāju objektiem, norādot
personu ar kuru slēgts līgums, kā arī apkalpošanas reižu skaitu. Pārskatā informācija
jāsagatavo pēc pašvaldības pārvalžu administratīvajām teritorijām;
32.16.2. savāktajiem atkritumu veidiem un to daudzumu pēc pašvaldības pārvalžu
administratīvajām teritorijām;
32.16.3. pašvaldības vai reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna īstenošanas gaitu.
32.17. veikt iedzīvotāju, atkritumu radītāju informēšanu par atkritumu apsaimniekošanu;
32.18. apsaimniekotāja pienākumos neietilpst meklēt sadzīves atkritumos pazudušus
priekšmetus vai atļaut to darīt nepiederošām personām;
32.19. sadzīves atkritumi pēc to nodošanas pāriet atkritumu apsaimniekotāja īpašumā.
VIII. Dalītu sadzīves atkritumu apsaimniekošana
33. Pašvaldības teritorijā, kur atkritumiem tiek nodrošināta dalīta vākšana, sadzīves atkritumu
radītāji šķiro sadzīves atkritumus un ievieto tos atbilstošos atkritumu konteineros, kas
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uzstādīti dalīto atkritumu savākšanas punktos vai laukumos, vai iesaistās atkritumu
apsaimniekotāja rīkotās akcijās.
34. Izmantojot trīs dažādu krāsu atkritumu konteinerus, dalīti rašanās vietās tiek savākti
sašķiroti, pārstrādei derīgi atkritumi:
34.1. dzeltenas krāsas konteiners – papīra, plastmasas un metāla iepakojums, makulatūra;
34.2. zaļas krāsas konteiners – stikla tara;
34.3. brūnas krāsas konteiners – bioloģiskie atkritumi.
35. Dzeltenas krāsas konteinerā ir jāievieto:
35.1. izlietots papīra un kartona iepakojums, makulatūra – tīra, sausa un nesaburzīta;
35.2. plastmasas un metāla iepakojums – tīrs, bez iepriekšējā pildījuma atliekām.
36. Zaļas krāsas konteinerā jāievieto tīra stikla tara, bez iepriekšējā pildījuma atliekām. Nav
pieļaujama logu stiklu, spoguļstikla, keramikas, māla u.c. materiāla lausku ievietošana
konteinerā.
37. Brūnas krāsas konteinerā ir jāievieto bioloģiskie atkritumi, kā zāle, lapas, skujas, augi,
puķes, zariņi, zāģu skaidas, dārzeņu un augļu mizas, to atliekas, olu čaumalas, tējas un
kafijas biezumi, tējas maisiņi u.tml.
38. Atkritumu apsaimniekotājs visā pašvaldības teritorijā uz atkritumu konteineriem nodrošina
šādu informāciju:
38.1. dalīto atkritumu veidu;
38.2. atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu un kontaktinformāciju (tālruņa Nr.).
39. Atkritumu apsaimniekotājs savlaicīgi informē atkritumu radītājus un valdītājus par jauna
dalīta, pārstrādei derīgu atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo konteineru
krāsojumu vai apzīmējumu.
40. Atkritumu apsaimniekotājs informē atkritumu radītājus par dalīto atkritumu savākšanas
punktu un laukumu atrašanās vietām.
41. Atkritumu apsaimniekotājs nogādā sašķirotu, pārstrādei derīgu atkritumu veidu uz
otrreizējās šķirošanas, pārstrādes vai realizācijas vietām.
42. Atkritumu radītājiem atļauts kompostēt bioloģiskos atkritumus, ja kompostēšana tiek veikta
sava īpašuma teritorijā vai citā speciāli tam paredzētā vietā, kas saskaņota ar pašvaldību un
tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai.
IX. Sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošana
43. Par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu atbild attiecīgo atkritumu radītājs.
44. Sadzīves bīstamo atkritumu radītājs vai valdītājs:
44.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;
44.2. uzglabā bīstamos atkritumus ne ilgāk par 12 mēnešiem tā, lai tie neapdraudētu cilvēku
dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;
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44.3. sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, ja normatīvajos aktos nav paredzēta
cita kārtība.
45. Atkritumu radītāji no sadzīves bīstamiem atkritumiem atbrīvojas:
45.1. nogādājot uz dalīto atkritumu pieņemšanas laukumu (Biržu ielā 8B, Bauskā) vai citām
speciāli ierīkotām vietām;
45.2. iesaistoties atkritumu apsaimniekotāja un pašvaldības rīkotās akcijās;
45.3. slēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par atsevišķu sadzīves bīstamo atkritumu
nodošanu.
46. Dalīti tiek savākti šādi sadzīves bīstamo atkritumu veidi:
46.1. sadzīves bīstamie atkritumi, t.sk. videi kaitīgās preces kā neizjauktas elektropreces,
dienasgaismas lampas, akumulatori, baterijas, riepas – dalīto atkritumu pieņemšanas
laukumā (Biržu ielā 8B, Bauskā) vai atkritumu apsaimniekotāja rīkoto akciju veidā;
46.2. baterijas – dalīto atkritumu pieņemšanas laukumā vai ievietot publiskajās vietās pieejamos
konteinerus (elektropreču tirgotavās, lielveikalos un citur);
46.3. medikamenti un to atlikumi – aptiekās;
46.4. par pārējo bīstamo atkritumu apsaimniekošanu jāslēdz līgums ar atkritumu
apsaimniekotāju.
46.5. Atkritumu radītājiem aizliegts sajaukt dažādu veidu bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt
bīstamos atkritumus ar sadzīves vai ražošanas atkritumiem. Nav pieļaujama sadzīves bīstamo
atkritumu (elektropreču, riepu, akumulatoru u.c.) ievietošana sadzīves atkritumu konteinerā
vai novietošana pie tiem.
47. Pašvaldības pārvaldēm sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju vismaz vienu reizi gadā
akcijas veidā jānodrošina videi kaitīgo preču (neizjauktas elektropreces, dienasgaismas
lampas, akumulatori, baterijas, riepas u.c.) savākšana no iedzīvotājiem.
X. Būvniecības un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana
48. Lielgabarīta un būvniecības atkritumi jāsavāc atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem.
49. Atkritumu radītājiem aizliegts ievietot atkritumu valdītāja konteineros lielgabarīta un
būvniecības atkritumus, kā arī tos novietot citās neatļautās vietās.
50. Lielgabarīta atkritumu īslaicīga novietošana pie konteineriem vai citur ir atļauta tikai ar
atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā vietā un laikā.
51. Lielgabarīta un būvniecības atkritumu izvešanai jāizmanto atkritumu apsaimniekotāja
pakalpojumi, kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, vai arī tie patstāvīgi jānogādā uz īpaši iekārtotu būvniecības vai
lielgabarīta atkritumu savākšanas vai apglabāšanas vietu.
52. Būvniecības atkritumus aizliegts novietot ārpus teritorijas, kur notiek būvdarbi. Nododot
objektu ekspluatācijā, jāuzrāda dokuments, kas apliecina atkritumu nodošanu un kurā
norādīts nodoto atkritumu apjoms.
53. Būvniecības un lielgabarīta atkritumu konteineru īpašnieka pienākums ir uzturēt tos
atbilstošā tehniskā kārtībā.
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54. Būvniecības un lielgabarīta atkritumu konteineri novietojami tā, lai netraucētu gājēju un citu
transportlīdzekļu kustībai.
55. Izraktā zeme ir jāizmanto vai jāizved tā, lai nenotiktu tās sajaukšanās ar būvgružiem vai
citiem sadzīves atkritumiem. Ja iespējams, tā jāizlieto būvlaukuma labiekārtošanai vai
jāizved uz citu objektu vai zemes gabalu, saskaņojot šo vietu ar pašvaldību. Nepieļaut
augsnes auglīgās virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos.
56. Iespēju robežās veikt būvniecības atkritumu šķirošanu atbilstoši atkritumu apsaimniekotāja
prasībām un ieteikumiem.
XI. Šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošana
57. Šķidro sadzīves atkritumu radītāju, kuri izmanto decentralizētu kanalizācijas sistēmu,
pienākumi:
57.1. noslēgt līgumu par šķidro sadzīves atkritumu savākšanu ar šķidro sadzīves atkritumu
apsaimniekotāju;
57.2. uzturēt kārtībā decentralizēto kanalizācijas sistēmu un pievadceļus, nodrošinot
specializēto transportlīdzekļu piekļūšanu šķidro sadzīves atkritumu uzglabāšanas tvertnēm
(rezervuāriem);
57.3. nepieļaut neattīrītu šķidro sadzīves atkritumu novadīšanu dabā vai to noplūšanu
(iztecēšanu, iesūkšanos grunts slāņos);
57.4. segt šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;
57.5. segt šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja papildus izmaksas gadījumos, ja šķidro
sadzīves atkritumu sastāvā tiek konstatēti bīstamie atkritumi, kuru savākšanai normatīvajos
aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības vai tie satur mehāniskus piemaisījumus lielākus
par 50 mm;
57.6. nepieļaut šķidro sadzīves atkritumu sajaukšanu ar citām vielām, kas var sekmēt to
sastāva kvalitatīvās izmaiņas.
58. Šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pienākumi:
58.1. slēgt līgumus ar šķidro sadzīves atkritumu radītājiem par šķidro sadzīves atkritumu
savākšanu;
58.2. slēgt līgumu ar notekūdeņu pieņemšanas punkta īpašnieku vai apsaimniekotāju;
58.3. savāktos šķidros sadzīves atkritumus pārvadāt ar šim nolūkam paredzēto specializēto
transportlīdzekli;
58.4. savāktos šķidros sadzīves atkritumus izliet tikai šim nolūkam paredzētās vietās (nosaka
notekūdeņu pieņemšanas punkta īpašnieks vai apsaimniekotājs) – notekūdeņu pieņemšanas
punktos;
58.5. veikt savākto šķidro sadzīves atkritumu uzskaiti un pēc pieprasījuma sniegt ziņas
pašvaldībai;
58.6. maksa par šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem tiek
noteikta vienojoties šķidro sadzīves atkritumu radītājam un apsaimniekotājam.
XII. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
59. Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir segt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas
normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
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60. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi)
apstiprina pašvaldība, pamatojoties uz atkritumu apsaimniekotāja iesniegtu aprēķina
projektu.
61. Maksa par nešķirotu atkritumu apsaimniekošanu ietver:
61.1. pašvaldības apstiprinātu maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, šķirošanu,
pārkraušanu un uzglabāšanu;
61.2. Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināts tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonā;
61.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
62. Atkritumu apsaimniekotājs tiesīgs ierosināt izmaiņas maksā par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu ne biežāk kā divas reizes gadā.
63. Atkritumu radītāji atkritumu apsaimniekošanas izmaksas sedz saskaņā ar līgumu, kas
noslēgts ar atkritumu apsaimniekotāju vai atkritumu valdītāju.
64. Atkritumu radītāji un valdītāji atkritumu apsaimniekotājam maksā pēc faktiski izvestā
atkritumu apjoma.
65. Maksa par atsevišķu atkritumu veidu (bioloģisko, sadzīves bīstamo, pārstrādei derīgu,
izlietotā iepakojuma, lielgabarīta, ražošanas, būvniecības atkritumu u.c.) savākšanu tiek
noteikta savstarpēji vienojoties ar atkritumu radītāju.
66. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki un īrnieki, nedzīvojamo telpu īpašnieki,
nomnieki un citi lietotāji par atkritumu savākšanu un apglabāšanu norēķinās ar ēkas
apsaimniekotāja (pārvaldnieka) starpniecību normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Ēkas
apsaimniekotājs ir atbildīgs par norēķinu veikšanu ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņā ar
noslēgto līgumu.
67. Dzīvokļa īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām nav izvēlēts apsaimniekotājs
vai pārvaldnieks (atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam), pilnvaro personu, kura
visu dzīvokļa īpašnieku vārdā veic maksājumus atkritumu apsaimniekotājam.
68. Atkritumu apsaimniekotājiem vienu mēnesi iepriekš jāinformē atkritumu radītāji un valdītāji
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām.
69. Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs pārtraukt atkritumu izvešanu, ja atkritumu valdītājs
neveic samaksu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem saskaņā ar līgumu, par to
informējot pašvaldību.
XIII. Aizliegumi atkritumu apsaimniekošanā
70. Atkritumus pašvaldības teritorijā aizliegts:
70.1.
dedzināt, tai skaitā atkritumu konteineros, ugunskuros, dārza kamīnos, krāsnīs u.c.,
izņemot bioloģiskos atkritumus, ievērojot šādus nosacījumus: (Grozīts ar
29.09.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.13.)
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70.1.1. pilsētas un ciemu teritorijā bioloģisko atkritumu
dedzināšana ugunskuros un
dedzināšanas iekārtās atļauta no 15.septembra līdz 30.oktobrim un no 1.aprīļa līdz
15.maijam no plkst.8.00 līdz plkst.17.00;
70.1.2. lauku teritorijā bioloģisko atkritumu dedzināšana ugunskuros un dedzināšanas iekārtās
atļauta no 15.septembra līdz 15.maijam;
70.1.3. bioloģiskie atkritumi ir savākti dedzināšanai paredzētā vietā un tiek nodrošināta
ugunsdrošības prasību ievērošana, kā arī netiek traucēti vai apdraudēti citi sabiedrības
locekļi (piemēram, aizliegts ierīkot bioloģisko atkritumu dedzināšanas vietu kaimiņu
īpašuma ēku logu tuvumā vai vietā, kur dedzināšanas radītie dūmi var samazināt
redzamību, apdraudot satiksmes drošību (pie ielu krustojumiem, gājēju pārejām u.tml.));
70.1.4. saistošo noteikumu 70.1.1. un 70.1.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā bioloģisko
atkritumu dedzināšana ir atļauta tikai nekustamā īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja
klātbūtnē;
70.2. novietot vai izbērt blakus konteineriem, uz ielām, skvēros, parkos, mežos, citos dabas
objektos vai vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta;
70.3. ierakt zemē;
70.4. ievietot nešķiroto atkritumu konteineros, kas paredzēti cita nekustamā īpašuma
apkalpošanai.
71. Aizliegts piesārņot ar atkritumiem daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas, pagrabus, bēniņus,
citas koplietošanas telpas, pagalmus un mājām pieguļošās teritorijas.
72. Aizliegts ievietot atkritumu konteineros degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus
priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, liela izmēra
atkritumus, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, rūpniecības atkritumus, ielu
smiltis, parku un dārzu atkritumus, pelnus, izdedžus, bīstamos atkritumus u.c.
73. Aizliegts atkritumus konteineros cieši sablīvēt, ieskalot, iesaldēt vai sadedzināt.
Šādos gadījumos atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības par šādu konteineru iztukšošanu
noteikt papildus samaksu.
74. Aizliegts dalīto atkritumu konteinerā ievietot cita veida atkritumus, t.sk. nešķirotos sadzīves
atkritumus. Šādos gadījumos atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības par šādu konteineru
iztukšošanu noteikt papildus samaksu.
75. Aizliegts novadīt šķidros atkritumus, t.sk. sadzīves notekūdeņus, gruntī, meliorācijas grāvjos
un lietus kanalizācijas tīklā bez attīrīšanas.
76. Atkritumu apsaimniekotājam, savācot atkritumus, aizliegts
labiekārtojumu, apstādījumus un apstādījuma elementus.

bojāt

ēkas

(būves)

77. Aizliegts jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt atkritumu konteinerus.
78. Aizliegts novietot būvniecības atkritumus ārpus teritorijas, kurā notiek būvdarbi.
79. Aizliegts sajaukt dažādu veidu bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar
sadzīves vai ražošanas atkritumiem.
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80. Aizliegts, nesaskaņojot ar atkritumu apsaimniekotāju, novietot lielgabarīta un būvniecības
atkritumus pie atkritumu konteineriem vai citās neatļautās vietās.
81. Aizliegts veikt citas darbības, kas rada vides piesārņošanu vai ir pretrunā ar normatīvajos
aktos ietverto regulējumu.
XIV. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
82. Par saistošo noteikumu vai citu atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo
aktu pārkāpumiem personas saucamas pie atbildības Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā noteiktajā kārtībā.
83. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem fiziskām un juridiskām personām ir paredzēta
atbildība:
83.1. saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa attiecīgajiem pantiem;
83.2. par citiem saistošo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem atbildība nav paredzēta Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām
personām no 15 euro līdz 145 euro, juridiskām personām no 70 euro līdz 710 euro. (Grozīts
26.09.2013.ar saistošajiem noteikumiem Nr.24.)
84. Sūdzības, iesniegumi un priekšlikumi par atkritumu apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu
kvalitāti adresējami atkritumu apsaimniekotājam, kurš veic atkritumu apsaimniekošanu
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
85. Ja atkritumu apsaimniekotājs neveic nekādas darbības attiecībā uz iesniegto sūdzību, tad
sūdzības var iesniegt pašvaldībai vai reģionālās vides pārvaldes nodaļai, kuras teritorijā
atrodas pašvaldība, kura tās reģistrē un pieņem lēmumus trūkumu un pārkāpumu
novēršanai.
86. Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par šo noteikumu neievērošanu izskata pašvaldība.
87. Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par saistošo noteikumu neievērošanu tiesīgi:
87.1. Sabiedriskās kārtības nodaļas vadītājs (grozīts ar 30.06.2011.saistošajiem noteikumiem
Nr.12);
87.2. Sabiedriskās
kārtības
nodaļas
sabiedriskās
kārtības
sargi (grozīts
ar
30.06.2011.saistošajiem noteikumiem Nr.12);
87.3. Bauskas novada pārvalžu vadītāji;
87.4. Valsts vides dienesta darbinieki;
87.5. citas pašvaldības pilnvarotas personas.
88. Saistošo noteikumu 87.punktā minētās amatpersonas bez protokola sastādīšanas ir tiesīgas
naudas sodu līdz 30 euro iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vietā, izsniedzot noteikta parauga
kvīti, ja pārkāpējs to neapstrīd. (Grozīts ar 26.09.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.24.)
89. Lietas par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem izskata Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā noteiktajā kārtībā.
90. Ieņēmumi no naudas sodiem par šo noteikumu pārkāpumiem tiek ieskaitīti pašvaldības
budžetā.
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91. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma radīto seku
novēršanas un materiālo zaudējumu segšanas.
XV. Noslēguma jautājums
92. Līdz brīdim, kad pašvaldība atbilstoši šo saistošo noteikumu 60.punktam pieņem lēmumu par
sadzīves atkritumu maksas apstiprināšanu, maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
atbilst pēdējam Regulatora apstiprinātajam sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifam.
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 5.p.

Par apropriācijas pārdali starp iestādes „Bauskas novada administrācija”
budžeta programmām
Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu un turpinātu pakāpenisku un plānveidīgu
informāciju tehnoloģiju un biroja tehnikas atjaunošanu izglītības iestādēs un aprīkotu mācību
kabinetus atbilstoši Bauskas novada attīstības programmas investīciju plāna 2015.–2018.gadam
rīcības virzienā „Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana” noteiktajam, kā arī lai
nodrošinātu Bauskas novada pašvaldības iestādes ar darbam nepieciešamo datortehniku,
programmatūru un biroja tehniku, veikti iepirkumi:
- iepirkuma identifikācijas numurs BNA 2016/064„Biroja tehnikas piegāde un uzstādīšana
Bauskas novada pašvaldības iestādēm”, 3.iepirkuma daļas pozīcija „Pārnēsājams projekcijas
ekrāns ar rāmi” 753,83 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli;
- Elektroniskajā iepirkumu sistēmā par summu 19 959,79 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības
nodokli;
- iepirkuma identifikācijas numurs BNA 2016/097 „Serveru piegāde un uzstādīšana Bauskas
novada pašvaldības iestādēm” par summu 15 275,52 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli;
- iepirkuma identifikācijas numurs BNA 2016/096 „Biroja tehnikas piegāde un uzstādīšana
Bauskas novada pašvaldības iestādēm” par summu 3 475,12 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības
nodokli.
Kopējā datortehnikas, programmatūras un biroja tehnikas iegādei nepieciešamā summa ir
39 464,26 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 42.panta pirmo
daļu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 9.panta pirmo daļu, Bauskas novada pašvaldības
Investīciju plānu 2016.gadam, ievērojot iepirkumu rezultātus, Bauskas novada dome nolemj:
1. Lai nodrošinātu datortehnikas, programmatūras un biroja tehnikas iegādi Bauskas novada
pašvaldības iestādēm, samazināt izdevumus budžeta programmā „Pašvaldības finansējums
investīciju projektu īstenošanai” par 23 652 EUR un palielināt izdevumus budžeta
programmā „Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana” par 23 652 EUR.
2. Lai nodrošinātu datortehnikas un biroja tehnikas iegādi Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādēm, samazināt izdevumus budžeta programmā „Pašvaldības finansējums
investīciju projektu īstenošanai” par 15 812 EUR un palielināt izdevumus budžeta
programmā „Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un materiāli
tehniskās bāzes modernizācija” par 15 812 EUR.
3. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai sagatavot
attiecīgus grozījumus Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

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
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 6.p.

Par vienošanās projektu apstiprināšanu bibliotēku jomā
Izskatot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” direktores
B.Tormanes 2016.gada 11.novembra iesniegumu Nr.58 „Par līguma projektu” un tam pievienotos
dokumentus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 95.panta pirmo un otro daļu un Bibliotēku
likuma 12.panta otro daļu,17.panta piektās daļas 3.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Noslēgt sadarbības līgumus ar Iecavas un Vecumnieku novadu pašvaldībām par Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālās bibliotēka” kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju
veikšanu un finansēšanu minēto novadu pašvaldību bibliotēkās 2017.gadā saskaņā ar
pievienotajiem līgumu projektiem.
Pielikumā: Līgumu projekti ar Iecavas un Vecumnieku novadu pašvaldībām ar pielikumiem uz
12 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

PROJEKTS
LĪGUMS Nr. __
Par Bauskas Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un
finansēšanu Iecavas novadā
Bauskā

2017.gada __

janvārī

Iecavas novada dome, domes priekšsēdētāja Jāņa Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar
Iecavas novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pakalpojuma saņēmējs) un
Bauskas novada dome, domes priekšsēdētāja Raita Ābelnieka personā, kurš rīkojas
saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs),
abi kopā un katrs atsevišķi saukti līgumslēdzēji (turpmāk – Līgumslēdzējas), noslēdz
šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
Lai nodrošinātu Bauskas Centrālās bibliotēkas (turpmāk tekstā – Bibliotēka) kā reģiona galvenās
bibliotēkas (LR KM Bibliotēku akreditācijas apliecība Nr.76A, izsniegta 10.08.2012.) funkciju
veikšanu un finansēšanu Iecavas novada pašvaldības bibliotēkās – Edvarda Virzas Iecavas
bibliotēkā, Iecavas novada bērnu bibliotēkā, Iecavas novada Rosmes bibliotēkā, Iecavas novada
Zālītes bibliotēkā, Iecavas novada Ziemeļu bibliotēkā, Iecavas novada Zorģu bibliotēkā Līgumslēdzēji vienojas par kārtību, kādā tiks nodrošināta Bibliotēkas kā reģiona galvenās
bibliotēkas funkciju veikšana un finansēšana Iecavas novadā.
2. Pakalpojuma sniedzēja pienākumi
Pakalpojuma sniedzējs apņemas nodrošināt Bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu Iecavas novadā, tajā skaitā:
2.1. nodrošināt bibliotēku krājumu komplektēšanas koordināciju un krājuma kvalitātes standartu
nodrošināšanu;
2.2. nodrošināt Bibliotēkas krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, kā arī citu bibliotēku
krājumu pieejamību ikvienam Iecavas novada iedzīvotājam, atbilstoši Bibliotēkas lietošanas
noteikumiem;
2.3. nodrošināt Iecavas novada bibliotēku krājumu atspoguļošanu Bibliotēkas kopkatalogā un
Iecavas novada bibliotēku datu iekļaušanu Bibliotēkas datu bāzēs un nodrošināt to pieejamību;
2.4. koordinēt Iecavas novada bibliotēku darbu, sniegt tām konsultatīvo un metodisko palīdzību,
organizēt Iecavas novada bibliotēku darbiniekiem tālākizglītības pasākumus - seminārus,
apmācību kursus u.c. un sistemātiski veikt Iecavas novada bibliotēku apmeklējumus;
2.5. sadarbībā ar Bauskas bērnu bibliotēku veikt bērnu galvenās bibliotēkas funkcijas Iecavas
novadā;
2.6. uzkrāt, apkopot un analizēt profesionālo un statistisko informāciju par Iecavas novada
bibliotēku darbu;
2.7. sniegt bibliogrāfisko uzziņu un informacionālos pakalpojumus Iecava novada bibliotēkām;
2.8. veikt depozītbibliotēkas funkcijas Iecavas novada bibliotēkām;
2.9. nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību
Iecavas novada bibliotēkās.
2.10. No Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku Attīstības centra un citām institūcijām
saņemto dāvinājumu apstrāde un sadale novada bibliotēkām.

3. Pakalpojuma saņēmēja pienākumi
3.1. Nodrošināt Bibliotēkai reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai nepieciešamo
finansējumu (2.pielikums).
3.2. Nodrošināt Bibliotēkai reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai nepieciešamo
finanšu līdzekļu piešķiršanu saskaņā ar līgumu un maksājumu grafiku, sākot ar 2017.gada
1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim (1.pielikums).
4. Finansēšanas kārtība
4.1. Līgumslēdzēji vienojas, ka Pakalpojuma saņēmēja 2017.gada budžetā Bibliotēkai reģiona
galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Iecavas novadā paredz līdzekļus EUR 4931,00 (četri
tūkstoši deviņi simti trīsdesmit viens eiro)
4.2. Pakalpojuma saņēmējs nodrošina finansējuma ieskaitīšanu Pakalpojuma sniedzējam Līgumā
noteiktajā apjomā un termiņos, kas noteikti Maksājumu grafikā (1.pielikums).
4.3. Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības:
4.3.1. pieprasīt atskaiti par Bibliotēkai ieskaitītā finansējuma izlietojumu reģiona galvenās
bibliotēkas funkciju veikšanai Iecavas novadā;
4.3.2. pēc vienošanās ar Pakalpojuma sniedzēju un Bibliotēku, piešķirt papildus finansējumu,
attiecīgi uzdodot Bibliotēkai veikt papildus pienākumus.
4.4. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums:
4.4.1. ne vēlāk kā līdz kalendārā 2017.gada 1.novembrim sastādīt nākamā gada Bibliotēkas
budžeta tāmi reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Iecavas novadā un iesniegt to
Pakalpojuma saņēmējam saskaņošanai;
4.4.2. saņemto finansējumu Bibliotēkas darbībai, reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai
Iecavas novadā, izlietot tikai tam paredzētajam mērķim.
4.5. Bibliotēkas darbības nodrošināšanai Pakalpojuma saņēmēja gada finansējums tiek sadalīts
12 (divpadsmit) vienādās daļās un veiktas iemaksas attiecīgā Pakalpojuma sniedzēja kontā līdz
katra mēneša 15.datumam. Pakalpojuma saņēmējs maksājumus veic saskaņā ar Maksājumu
grafiku (1.pielikums).
5. Līguma darbības termiņš
Līgums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī un ir spēkā līdz 2017.gada 31. decembrim.

6. Nobeiguma noteikumi
6.1. Jebkuri papildinājumi un grozījumi šajā līgumā iegūst spēku, ja tie ir noformēti rakstiski un
abas puses ir apstiprinājušas tos ar saviem parakstiem. Šādi grozījumi tiek pievienoti līgumam un
kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
6.2. Strīdi, kas radušies šī līguma izpildes gaitā, risināmi pusēm vienojoties, bet ja vienošanās
netiek panākta – tie risināmi normatīvos aktos noteiktā kārtībā.
6.3. Līgumam ir trīs pielikumi. Līgums kopā ar pielikumiem sastādīts un parakstīts uz 5 lapām
divos eksemplāros.
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7. Pušu adreses un norēķinu konti
Iecavas novada dome
Skolas iela 4, Iecava
Iecavas nov., LV-3913
Reģ. Nr.90000056376
Valsts kase
Konts LV93TREL9802088016000

Bauskas novada dome
Uzvaras iela 1, Bauska
Bauskas nov., LV-3901
Reģ. Nr.9000009116223
AS „SEB banka”
Konts LV06UNLA0050014355676

__________________
J.Pelsis

_________________
R.Ābelnieks
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1.pielikums
__01.2017. līgumam Nr.__
par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un finansēšanu
Iecavas novadā
MAKSĀJUMU GRAFIKS
Saskaņā ar noslēgto Līgumu un šo grafiku Pakalpojuma saņēmējs veic Bibliotēkai
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Iecavas novadā nepieciešamos maksājumus
Pakalpojuma sniedzējam par 2017.gadu, sākot ar 2017.gada janvāri šādos termiņos:
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mēnesis
Janvāris
Februāris
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris

Summa
(EUR)
410,92
410,92
410,92
410,92
410,92
410,92
410,92
410,92
410,92
410,92
410,92
410,88

_____________J.Pelsis

Maksājuma termiņš
15.01.2017.
15.02.2017.
15.03.2017.
15.04.2017.
15.05.2017.
15.06.2017.
15.07.2017.
15.08.2017.
15.09.2017.
15.10.2017.
15.11.2017.
15.12.2017.

_______________R.Ābelnieks
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2.pielikums
__01.2017. līgumam Nr.__
par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un finansēšanu
Iecavas novadā

VIENOŠANĀS
par nepieciešamo finansējumu Bauskas Centrālajai bibliotēkai
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Iecavas novadā

Nosaukums
Atalgojums, sociālās iemaksas
Pakalpojumi
Materiālo resursu izdevumi
Mācību pieredzes braucieni

6 novada bibliotēkām
Kopā

_____________J.Pelsis

Summa EUR
4515,00
282,00
38,00
96,00
4931,00

_______________R.Ābelnieks
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3.pielikums
__01.2017. līgumam Nr.__
par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un finansēšanu
Iecavas novadā
Reģiona galvenās
bibliotēkas
funkcijas

Funkciju izmaksas

Funkciju izmaksu summa
novada 6 bibliotēkām
Mēnesī
EUR

1.Metodiskais un
konsultatīvais
atbalsts bibliotēkām
(saskaņā ar
Bibliotēku likuma
12.panta pirmās
daļas 7.punktu)
2.Informācijas
resursu veidošana
un pieejamības
nodrošināšana
(saskaņā ar
Bibliotēku likuma
12.panta pirmās
daļas 3. , 4.,
5.,8.,.punktu )
Pakalpojumi

Materiāli

Mācību pieredzes
braucieni

Darba algas + Darba devēja VSAOI (23.59%)
Direkt.vietniece metodiskajā darbā 0,4 slodze EUR 480
Direktore
0,2 slodze EUR 280
EUR 480 + EUR 280 = EUR 760 x 12 (mēn.) = EUR 9120
+ EUR 2151 (23.59 %) = EUR 11271
Izmaksa gadā uz 1 novadu iedzīvotāju
EUR 11271 : 48463 (iedz. sk.) = EUR 0,23
Izmaksa gadā uz Iecavas novada 9406 iedzīvotājiem
EUR 0,23 x 9406 = EUR 2163
Darba algas + Darba devēja VSAOI (23.59%)
Sistēmas administrators 0,5 slodze EUR 438
Sistēmbibliotekārs
0,5 slodze EUR 372
EUR 438 + EUR 372 = EUR 810 x 12 (mēn.) = EUR 9720
+ EUR 2293 (23,59%) = EUR 12013
Izmaksa gadā uz 1 novadu iedzīvotāju
EUR 12013 : 48463 (iedzīv. sk. ) = EUR 0,25
Izmaksa gadā uz Iecavas novada 9406 iedzīvotājiem
EUR 0,25 x 9406 = EUR 2352
Kopā funkcijas
Elektroenerģija EUR 293
Telefonu sakaru izdevumi EUR 324
Transporta izdevumi EUR 827
Kopā EUR 1444
Izdevumi uz 1 novadu iedzīvotāju
EUR 1444 : 48463 (iedzīv. sk.) = EUR 0,03
Izdevumi gadā uz Iecavas novada 9406 iedzīvotājiem
EUR 0,03 x 9406= EUR 282
Kopā pakalpojumi
Kancelejas preces EUR 173
Izdevumi gadā uz 1 novadu iedzīvotāju
EUR 173 : 48463 = EUR 0,004
Izdevumi gadā uz Iecavas novada 9406 iedzīvotājiem
EUR 0,004 x 9406=EUR 38
Kopā materiāli
Kopā pakalpojumi un materiāli
Kopā funkcijas, pakalpojumi, materiāli
Uz viena novada bibliotēkām EUR 120
Uz Limbažu reģiona bibliotēkām EUR 520
Kopā EUR 640 (40 bibliotēkas)
Vienai bibliotēkai EUR 16 x 6 bibliotēkas = EUR 96
6 novada bibliotēkām kopā
Pavisam kopā:
6

Gadā EUR

2163.00

2352.00
4515.00

282.00

38.00
320.00
4835.00

96.00
~410.92

4931.00
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LĪGUMS Nr.__
Par Bauskas Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un
finansēšanu Vecumnieku novadā
Bauskā

2017.gada

janvārī

Vecumnieku novada dome, domes priekšsēdētājas Aigas Saldābolas personā, kura
rīkojas saskaņā ar Vecumnieku novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pakalpojuma
saņēmējs) un
Bauskas novada dome, domes priekšsēdētāja Raita Ābelnieka personā, kurš rīkojas
saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs),
abi kopā un katrs atsevišķi saukti līgumslēdzēji (turpmāk – Līgumslēdzējas), noslēdz
šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1.Lai nodrošinātu Bauskas Centrālās bibliotēkas (turpmāk tekstā – Bibliotēka) kā reģiona
galvenās bibliotēkas (LR KM Bibliotēkas akreditācijas apliecība Nr.76A, izsniegta 10.08.2012.)
funkciju veikšanu un finansēšanu Vecumnieku novada esošajās bibliotēkās – Vecumnieku
novada bibliotēkā, Vecumnieku novada Misas bibliotēkā, Vecumnieku novada Beibežu
bibliotēkā, Vecumnieku novada Umpārtes bibliotēkā, Skaistkalnes pagasta bibliotēkā, Bārbeles
pagasta bibliotēkā, Stelpes pagasta bibliotēkā, Valles pagasta bibliotēkā, Valles pagasta
Taurkalnes bibliotēkā, Kurmenes pagasta bibliotēkā - Līgumslēdzēji vienojas par kārtību, kādā
tiks nodrošināta Bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšana un finansēšana
Vecumnieku novadā.
2. Pakalpojuma sniedzēja pienākumi
Pakalpojuma sniedzējs apņemas nodrošināt Bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu Vecumnieku novadā, tajā skaitā:
2.1. nodrošināt bibliotēku krājumu komplektēšanas koordināciju un krājuma kvalitātes standartu
nodrošināšanu;
2.2. nodrošināt Bibliotēkas krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, kā arī citu bibliotēku
krājumu pieejamību ikvienam Vecumnieku novada iedzīvotājam, atbilstoši Bibliotēkas
lietošanas noteikumiem;
2.3. nodrošināt Vecumnieku novada bibliotēku krājumu atspoguļošanu Bibliotēkas kopkatalogā
un Vecumnieku novada bibliotēku datu iekļaušanu Bibliotēkas datu bāzēs un nodrošināt to
pieejamību;
2.4. koordinēt Vecumnieku novada bibliotēku darbu, sniegt tām konsultatīvo un metodisko
palīdzību, organizēt Vecumnieku novada bibliotēku darbiniekiem tālākizglītības pasākumus seminārus, apmācību kursus u.c. un sistemātiski veikt Vecumnieku novada bibliotēku
apmeklējumus;
2.5. sadarbībā ar Bauskas bērnu bibliotēku, veikt bērnu galvenās bibliotēkas funkcijas
Vecumnieku novadā;
2.6. uzkrāt, apkopot un analizēt profesionālo un statistisko informāciju par Vecumnieku novada
bibliotēku darbu;
2.7. sniegt bibliogrāfisko uzziņu un informacionālos pakalpojumus Vecumnieku novada
bibliotēkām;
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2.8. veikt depozītbibliotēkas funkcijas Vecumnieku novada bibliotēkām;
2.9. nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību
Vecumnieku novada bibliotēkās.
2.10. No Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku Attīstības institūta un citām institūcijām
saņemto dāvinājumu apstrāde un sadale novada bibliotēkām.
3. Pakalpojuma saņēmēja pienākumi
3.1. Nodrošināt Bibliotēkai reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai nepieciešamo
finansējumu (2.pielikums).
3.2. Nodrošināt Bibliotēkai reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai nepieciešamo
finanšu līdzekļu piešķiršanu saskaņā ar līgumu un Maksājumu grafiku, sākot ar 2017.gada
1.janvāri laika periodā līdz 2017.gada 31.decembrim (1.pielikums).
4. Finansēšanas kārtība
4.1. Līgumslēdzēji vienojas, ka Pakalpojuma saņēmējs 2017.gada budžetā Bibliotēkai reģiona
galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Vecumnieku novadā paredz līdzekļus EUR 4825,00
(četri tūkstoši astoņi simti divdesmit pieci eiro)
4.2. Pakalpojuma saņēmējs nodrošina finansējuma ieskaitīšanu Pakalpojuma sniedzējam šajā
līgumā noteiktajā apjomā un termiņos, kas noteikti Maksājumu grafikā (1.pielikums).
4.3. Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības:
4.3.1. pieprasīt atskaiti par Bibliotēkai ieskaitītā finansējuma izlietojumu reģiona galvenās
bibliotēkas funkciju veikšanai Vecumnieku novadā;
4.3.2. pēc vienošanās ar Pakalpojuma sniedzēju un Bibliotēku, piešķirt papildus finansējumu,
attiecīgi uzdodot Bibliotēkai veikt papildus pienākumus.
4.4. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums:
4.4.1. ne vēlāk kā līdz 2017.gada 1.novembrim sastādīt nākamā gada Bibliotēkas budžeta tāmi
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Vecumnieku novadā un iesniegt to Pakalpojuma
saņēmējam saskaņošanai;
4.4.2. saņemto finansējumu Bibliotēkas darbībai, reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai
Vecumnieku novadā, izlietot tikai tam paredzētajam mērķim.
4.5. Bibliotēkas darbības nodrošināšanai Pakalpojuma saņēmēja gada finansējums tiek sadalīts
12 (divpadsmit) vienādās daļās un veiktas iemaksas attiecīgā Pakalpojuma sniedzēja kontā līdz
katra mēneša 15.datumam. Pakalpojuma saņēmējs maksājumus veic saskaņā ar Maksājumu
grafiku (1pielikums).
5. Līguma darbības termiņš
Līgums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī un ir spēkā līdz 2017.gada 31.decembrim.
6. Nobeiguma noteikumi
6.1. Jebkuri papildinājumi un grozījumi šajā līgumā iegūst spēku, ja tie ir noformēti rakstiski un
abas puses ir apstiprinājušas tos ar saviem parakstiem. Šādi grozījumi tiek pievienoti līgumam un
kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
6.2. Strīdi, kas radušies šī līguma izpildes gaitā, risināmi pusēm vienojoties, bet ja vienošanās
netiek panākta – tie risināmi normatīvos aktos noteiktā kārtībā.
6.3. Līgumam ir trīs pielikumi. Līgums kopā ar pielikumiem sastādīts un parakstīts uz 5 lapām
divos eksemplāros.
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7. Pušu adreses un norēķinu konti
Vecumnieku novada dome
Rīgas iela 29,Vecumnieki,Vecumnieku pag.
Vecumnieku nov., LV-3933
Reģ. Nr. 90009115957
Banka AS „Swedbank”
Konts LV54HABA0551025822482

Bauskas novada dome
Uzvaras iela 1, Bauska
Bauskas nov., LV-3901
Reģ. Nr.90009116223
Banka AS „SEB banka
Konts LV06UNLA00500143556776

_________________________
A.Saldābola

___________________________
R.Ābelnieks
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1.pielikums
__01.2017. līgumam Nr.__
par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un
finansēšanu
Vecumnieku novadā
MAKSĀJUMU GRAFIKS
Saskaņā ar noslēgto Līgumu un šo grafiku Pakalpojuma saņēmējs veic Bibliotēkai
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Vecumnieku novadā nepieciešamos maksājumus
Pakalpojuma sniedzējam par 2017.gadu, sākot ar 2017.gada janvāri šādos termiņos:
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mēnesis
Janvāris
Februāris
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris

Summa EUR
402,08
402,08
402,08
402,08
402,08
402,08
402,08
402,08
402,08
402,08
402,08
402,12

___________________A.Saldābola

Maksājuma termiņš
15.01.2017.
15.02.2017.
15.03.2017.
15.04.2017.
15.05.2017.
15.06.2017.
15.07.2017.
15.08.2017.
15.09.2017.
15.10.2017.
15.11.2017.
15.12.2017.

_______________________R.Ābelnieks
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2.pielikums
__01.2017. līgumam Nr.__
par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un finansēšanu
Vecumnieku novadā

VIENOŠANĀS
par nepieciešamo finansējumu Bauskas Centrālajai bibliotēkai
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Vecumnieku novadā

Nosaukums
Atalgojums, sociālās iemaksas
Pakalpojumi
Materiālo resursu izdevumi
Mācību pieredzes braucieni

10 novada bibliotēkas
Kopā:

___________________A.Saldābola

Summa EUR
4357.00
272.00
36.00
160.00
4825.00

_______________________R.Ābelnieks
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Reģiona galvenās
bibliotēkas
funkcijas
1.Metodiskais un
konsultatīvais
atbalsts bibliotēkām
(saskaņā ar
Bibliotēku likuma
12.panta pirmās
daļas 7.punktu)
2.Informācijas
resursu veidošana
un pieejamības
nodrošināšana
(saskaņā ar
Bibliotēku likuma
12.panta pirmās
daļas 3. , 4.,
5.,8.,.punktu )
Pakalpojumi

Materiāli

Mācību pieredzes
braucieni

3.pielikums
__01.2017. līgumam Nr.__
par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un finansēšanu
Vecumnieku novadā
Funkciju izmaksas
Funkciju izmaksu
summa novada 6
bibliotēkām
Mēnesī
Gadā EUR
Darba algas + Darba devēja VSAOI (23.59%)
2088,00
Direkt.vietniece metodiskajā darbā 0,4 slodze EUR 480
Direktore
0,2 slodze EUR 280
EUR 480 + EUR 280 = EUR 760 x 12 (mēn.) = EUR 9120
+ EUR 2151 (23.59 %) = EUR 11271
Izmaksa gadā uz 1 novadu iedzīvotāju
EUR 11271 : 48463 (iedz. sk.) = EUR 0,23
Izmaksa gadā uz Vecumnieku novada 9077 iedzīvotājiem
EUR 0,23 x 9077 = EUR 2088
Darba algas + Darba devēja VSAOI (23.59%)
2269.00
Sistēmas administrators 0,5 slodze EUR 438
Sistēmbibliotekārs
0,5 slodze EUR 372
EUR 438 + EUR 372 = EUR 810 x 12 (mēn.) = EUR 9720
+ EUR 2293 (23,59%) = EUR 12013
Izmaksa gadā uz 1 novadu iedzīvotāju
EUR 12013 : 48463 (iedzīv. sk. ) = EUR 0,25
Izmaksa gadā uz Vecumnieku novada 9077 iedzīvotājiem
EUR 0,25 x 9077 = EUR 2269
Kopā funkcijas
4357.00
Elektroenerģija EUR 293
Telefonu sakaru izdevumi EUR 324
Transporta izdevumi EUR 827
Kopā EUR 1444
Izdevumi uz 1 novadu iedzīvotāju
EUR 1444 : 48463 (iedzīv. sk.) = EUR 0,03
Izdevumi gadā uz Vecumnieku novada 9077 iedzīvotājiem
EUR 0,03 x 9077= EUR 272
Kopā pakalpojumi
272.00
Kancelejas preces EUR 173
Izdevumi gadā uz 1 novadu iedzīvotāju
EUR 173 : 48463 = Ls 0,004
Izdevumi gadā uz Vecumnieku novada 9414 iedzīvotājiem
EUR 0,004 x 9077 = EUR 36
Kopā materiāli
36.00
Kopā pakalpojumi un materiāli
308.00
Kopā funkcijas, pakalpojumi, materiāli
4665.00
Uz viena novada bibliotēkām EUR 130
Uz Limbažu reģiona bibliotēkām EUR 520
Kopā EUR 650 (40 bibliotēkas)
Vienai bibliotēkai EUR 16.00 x 10 (bibliotēkas) = EUR
160.00
10 novada bibliotēkām kopā
160.00
Pavisam kopā:
~402.08
4825.00
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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
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 7.p.

Par Biznesa bibliotēkas projektēšanas procesu
2016.gada 17.februārī Bauskas Centrālās bibliotēkas ēkā Kalna iela 18 tika veikta ēkas
tehniskā apsekošana un konstatēts, ka pārseguma nestspēja bibliotēkas lasītavai un krātuvei
nenodrošina pašlaik spēkā esošajos normatīvajos aktos uzstādītās prasības.
Būvniecības valsts kontroles birojs 2016.gada 24.maija lēmumā Nr. 4-2-16/161 noteica par
pienākumu ēkas īpašniekam līdz 2017.gada 31.oktobrim novērst bīstamību, kas ietekmē ēkas
mehānisko stiprību un stabilitāti, veicot ēkas detalizētu tehnisko apsekošanu, lai apzinātu ēkas
konstruktīvo noturību pirms plānoto pārbūves darbu veikšanas, izstrādāt atbilstošu būvniecības
dokumentāciju un veikt konstrukciju (pārsegumu starp 2. un 3.stāvu) pastiprināšanas darbus,
tai skaitā ietverot telpu Nr.1, Nr.5, Nr.15 starpstāvu pārsegumu pastiprināšanu saskaņā ar
2016.gada 17.februāra AS „Komunālprojekts” (būvkomersanta reģ. Nr.2687-R) tehniskās
apsekošanas atzinumu „Bauskas centrālās bibliotēkas pārsegums Kalna ielā 18, Bauskā
(inženiertehniskie pētījumi)”, vienlaikus saglabājot aizliegumu ekspluatēt telpu Nr.5 neatbilstoši
tās lietošanas veidam (arhīva vajadzībām).
Lai nodrošinātu kvalitatīvus, pieejamus, normatīviem aktiem atbilstošus, kā arī
uzņēmējdarbību atbalstošus bibliotēkas pakalpojumus Bauskas novada iedzīvotājiem, 2014.gadā
projekta „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” ietvaros
tika izstrādāts būvprojekts „Bauskas Centrālās bibliotēkas būvniecība Baznīcas ielā 17, Bauska,
Bauskas novads”, kas neparedz energoefektīvas ēkas būvniecības risinājumus (siltumenerģijas
patēriņš 87,84 kWh/m2 gadā).
Ņemot vērā to, ka:
1) plānošanas periodā 2014.-2020.gadam Eiropas Savienība atbalsta oglekļa dioksīda
emisiju samazināšanu, veicot jaunu zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kā arī esošu ēku
pārbūvi vai atjaunošanu par zema enerģijas patēriņa ēkām,
2) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar Eiropas Komisijas
2010.gada 12.novembra Regulu (ES) Nr. 1031/2010 realizē Latvijas Republikas valsts budžeta
atbalsta programmu „Emisijas kvotu izsolīšanas instruments” kā ietvaros plānots īstenot
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai aktivitātes projektu iesniegumu atklātu konkursu
veidā, atbilstoši Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta darbības stratēģijai un pamatojoties uz
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 21.oktobra rīkojumu Nr.265 „Par
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta darbības stratēģijas apstiprināšanu noteiktās nozarēs, kam
ir plašs multiplikatīvais un demonstratīvais efekts, t.sk. arī zema enerģijas patēriņa ēku jaunā
būvniecībā vai pārbūvē”,
3) atbilstoši izstrādātajam būvprojektam „Bauskas Centrālās bibliotēkas būvniecība
Baznīcas ielā 17, Bauska, Bauskas novads” ēkas siltumenerģijas patēriņš ir 87,84 kWh/m2 un tā
neatbilst zema enerģijas patēriņa ēku prasībām, jo aprēķinātais kompleksais ēkas enerģijas patēriņš
uz apkurināmo telpu platību pēc projektā plānoto aktivitāšu īstenošanas nedrīkst pārsniegt 35
kWh/m2 gadā, ja tiek plānota jaunas ēkas būvniecība vai esošā apjoma pārbūve, ir nepieciešams
veikt pasākumus, kas vērsti uz zema enerģijas patēriņa Biznesa bibliotēkas projektēšanu (Bauskas
Centrālās bibliotēkas būvniecībai Baznīcas ielā 17, Bauskā), ar mērķi pretendēt uz iespēju saņemt

Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas valsts budžeta atbalsta programmas “Emisijas kvotu
izsolīšanas instruments” līdzfinansējumu Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanas - zemas
enerģijas patēriņa ēku būvniecības pasākumos.
Pamatojoties uz Bauskas novada attīstības programmu un investīciju plānu 2012-2018, kur
jaunas Bauskas Centrālās bibliotēkas ēkas būvniecība (atbilstoši AP/VP4/RV4.1/IP119 - Biznesa
bibliotēkas būvniecība) ir viens no prioritārajiem rīcības virzieniem un sasniedzamajiem
uzdevumiem, kā arī uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un Bibliotēku
likuma 29.panta pirmo, ceturto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” veikt
nepieciešamos pasākumus, kas vērsti uz zema enerģijas patēriņa Biznesa bibliotēkas
projektēšanu, ar mērķi pretendēt uz iespēju saņemt Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas
valsts budžeta atbalsta programmas „Emisijas kvotu izsolīšanas instruments” līdzfinansējumu
Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanas – zemas enerģijas patēriņa ēku būvniecības
pasākumos.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētājam.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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Par SIA „Zemgales Mutes veselības centrs” iesniegumu
Izvērtējot SIA „Zemgales Mutes veselības centrs” valdes locekles Mirdzas Lazdas
2016.gada 28.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.3-14.19/3664) par ieceri sadarbībā ar Bauskas un
Rundāles novada pašvaldības izglītības iestādēm 2017.gada aprīlī organizēt ikgadējo veselības
veicināšanas viktorīnu 5.klašu skolēniem „Esi gudrs – būsi vesels” un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1.

Paredzēt Bauskas novada pašvaldības 2017.gada budžetā iestādei „Bauskas novada
administrācija” finansējumu 899 EUR Bauskas novada izglītības iestāžu 5.klašu skolēnu
dalībai veselības veicināšanas viktorīnā „Esi gudrs – būsi vesels”.

2.

Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt šā lēmuma izpildi.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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Par SIA „Bauskas zobārstniecība” likvidāciju
Bauskas novada dome 2015.gada 22.decembrī pieņēma lēmumu „Par SIA „Bauskas
zobārstniecība” kapitāla daļu pārdošanu”. Lēmuma 1.punktā noteikts, ka SIA „Bauskas
zobārstniecība” kapitāla daļas tiek pārdotas šādā kārtībā: SIA „Bauskas zobārstniecība”
darbiniekiem par sākotnējo cenu ne vairāk kā 20 % no SIA „Bauskas zobārstniecība”
pamatkapitāla, bet pārējās nepārdotās kapitāla daļas vienā paketē atklātā publiskā izsolē ar
augšupejošu soli.
SIA „Capitalia Korporatīvās Finanses” ir veikusi SIA „Bauskas zobārstniecība” 100 %
kapitāla daļu novērtējumu un noteikusi, ka kapitāla daļu tirgus vērtība ir 52 000 EUR (piecdesmit
divi tūkstoši euro). Informējot SIA „Bauskas zobārstniecība” darbiniekus par veikto kapitāla daļu
novērtējumu, tika saņemta informācija, ka piedāvājums iegādāties 20 % SIA „Bauskas
zobārstniecība” kapitāla daļas netiks izmantots.
Izvērtējot turpmākās rīcības iespējas šādos apstākļos, atzīstams, ka lietderīgāk ir uzsākt
SIA „Bauskas zobārstniecība” likvidācijas procesu.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 9.panta
pirmo daļu, 121.panta pirmo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izbeigt pašvaldības SIA „Bauskas zobārstniecība”, reģistrācijas numurs 40003259108, darbību
un uzsākt tās likvidāciju.
2. Uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētājam kā SIA „Bauskas zobārstniecība” kapitāla daļu
turētāja pārstāvim veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības likvidācijas procesa
nodrošināšanai, tajā skaitā nodrošināt likvidatora (-u) iecelšanu.
3. Atcelt Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumu „Par SIA „Bauskas
zobārstniecība” kapitāla daļu pārdošanu”.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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Par dalību Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.–2020.gadam
projektu konkursā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2016.gada 21.septembrī izsludināja
atklātu projektu konkursu Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas
Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014. – 2020.gadam.
Pieteikums jāiesniedz Apvienotajā tehniskajā sekretariātā Viļņā. Projektu iesniegšanas
termiņš – 2016.gada 20. decembris. Maksimālais projektu īstenošanas laiks – 24 mēneši.
Saskaņā ar programmas stratēģisko mērķi – stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un
dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, īstenojot
kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos, Bauskas
novada pašvaldība gatavo projekta pieteikumu „Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā
mantojuma saglabāšana”.
Projekta vadošais partneris ir Bauskas novada pašvaldība, projektu plānots īstenot
partnerībā ar Biržu rajona pašvaldību un Grodņas apgabala Lidas pilsētas pašvaldību Baltkrievijas
Republikā. Projekta „Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana”
priekšlikums paredz šādas aktivitātes: Bauskas pils muzeja pilsdrupu sienas sektora konservācija;
mēbeļu restaurācija; pils apgaismes ķermeņu kopiju izgatavošana; digitālā interaktīva ekrāna
iegāde, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju uzlabošana, interaktīvas programmas
sagatavošana, jaunu audiogidu iegāde; pils muzeja vēstures grāmatas sagatavošana, tulkošana un
izdošana; renesanses deju programmas sagatavošana, t.sk. kostīmu un rekvizītu iegāde; renesanses
deju meistarklases; seno laiku mūzikas festivāla organizēšana; mūzikas instrumentu izgatavošana;
metodisko materiālu izgatavošana un pieredzes apmaiņas kultūras mantojuma atjaunošanā,
saglabāšanā un labas pārvaldības nodrošināšanā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” līdz 2016.gada
20.decembrim sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu „Vietējās kultūras veicināšana un
vēsturiskā mantojuma saglabāšana” Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.–2020.gadam projektu konkursā.
2. Apstiprināt projekta kopējās plānotās izmaksas 661 284 EUR, ES līdzfinansējums ir 90 % no
attiecināmajām izmaksām jeb 595 155,60 EUR, valsts līdzfinansējums 5 % no attiecināmajām
izmaksām, jeb 33 064,20 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 5 % no attiecināmajām izmaksām jeb
33 064,20 EUR.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no
Bauskas novada pašvaldības 2018.gada un 2019.gada budžeta līdzekļiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētājam.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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Par dotācijas piešķiršanu Zemgales plānošanas reģionam
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 19.oktobrī saņemts Zemgales plānošanas reģiona
(turpmāk – ZPR) iesniegums Nr.16/1-6/155e, kurā lūgts piešķirt dotāciju reģiona interešu
pārstāvēšanai Eiropas Teritoriālās sadarbības programmu 2014.-2020. programmēšanas un
uzraudzības procesā, pašvaldību vadītāju un darbinieku kapacitātes stiprināšanai un kopīgo
projektu iniciēšanai, pašvaldību speciālistu nozaru darba grupu, zinātnisku konferenču rīkošanai,
tādā veidā nodrošinot reģiona teritorijas līdzsvarotu attīstību.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija valsts budžetā neplāno plānošanas
reģioniem finansējumu šādiem pasākumiem.
Lai ZPR varētu īstenot aktivitātes, kas skar Zemgales pašvaldību kopīgās intereses,
plānojot 2017.gada budžetu, paredzēt ZPR dotāciju 1640 EUR apmērā iepriekš minēto pasākumu
īstenošanai.
Pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 17.1panta pirmās daļas 3.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt Zemgales plānošanas reģiona iesniegumu par dotācijas piešķiršanu.
2. Izstrādājot Bauskas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam, paredzēt tajā dotāciju Zemgales
plānošanas reģionam pašvaldību interešu pārstāvēšanai 1640 EUR apmērā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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Par grozījumu Bauskas novada domes 2016.gada 25.augusta lēmumā „Par
Bauskas reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvās komisijas izveidi”
2016.gada 25.augustā Bauskas novada dome pieņēma lēmumu par Bauskas reģionālā
biznesa inkubatora konsultatīvās komisijas izveidei. Komisijas galvenie uzdevumi ir ieteikt
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai komersantus to uzņemšanai inkubatorā un izslēgšanai
no tā, kā arī ieteikt komersantiem sasniedzamos mērķus un sniegt novērtējumu par mērķu izpildi.
Pamatojoties uz Latvijas investīciju attīstības aģentūras un Attīstības finanšu institūcijas
„Altum” noslēgto abpusējo Sadarbības līgumu, 2016.gada 18.oktobrī tika saņemta „Altum”
vēstule ar lūgumu iekļaut Bauskas reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvās komisijas sastāvā
Jelgavas reģionālā centra vadītāju Mārīti Lazdiņu. Arī Latvijas Investīciju attīstības aģentūras
Biznesa inkubatoru departamenta direktore ir apstiprinājusi nepieciešamību veikt grozījumus
komisijas sastāvā.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Bauskas novada pašvaldības un Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras Sadarbības līguma Nr.BIZIN-SP-2016/15 4.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2016.gada 25.augusta lēmumā „Par Bauskas reģionālā
biznesa inkubatora konsultatīvās komisijas izveidi” šādu grozījumu:
1.1. papildināt 1.punktu ar vārdiem „Mārīte Lazdiņa – Attīstības finanšu institūcijas „Altum”
Jelgavas reģionālā centra vadītāja”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.decembrī.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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Par Bauskas reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvās komisijas izveidi
(Grozījumi 24.11.2016.)
2016.gada 11.jūlijā starp Bauskas novada pašvaldību un Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūru tika parakstīts sadarbības līgums Nr.BIZIN-SP-2016/15 par Bauskas reģionālā biznesa
inkubatora izveidi. Līguma 4. punkta „Sadarbības partnera saistības” 4.1.4.apakšpunkts nosaka par
pienākumu Bauskas novada pašvaldībai izveidot Bauskas reģionālā biznesa inkubatora
konsultatīvo komisiju, kura iesaka Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai komersantus to
uzņemšanai inkubatorā un izslēgšanai no tā, kā arī iesaka komersantam sasniedzamo mērķi vienam
gadam un sniedz novērtējumu par mērķu izpildi. Sadarbības līgums paredz izveidot komisiju
vismaz trīs cilvēku sastāvā, kurā ir vismaz viens Bauskas novada pašvaldības pārstāvis, vismaz
viens reģionālās augstskolas pārstāvis un vismaz viens komersantu organizācijas pārstāvis.
Konsultatīvās komisijas sēdes ir paredzēts sasaukt katra kalendārā gada ceturkšņa pirmā mēneša
pirmajā trešdienā vai pēc inkubatora vadītāja elektroniski nosūtīta lūguma.
Pamatojoties uz Sadarbības līguma Nr.BIZIN-SP-2016/15 4.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Izveidot Bauskas reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvo komisiju šādā sastāvā:
Inkubatora konsultatīvās komisijas priekšsēdētājs:
Aivars Svarenieks – SIA „Kronis" valdes loceklis, Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes
priekšsēdētājs
Inkubatora konsultatīvās komisijas locekļi:
Raitis Ignatjevs – biedrības ,,Uzņēmēju klubs Bauska 97” pārstāvis;
Līga Jankova – Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas pārstāve, asociētā profesore;
Mārīte Lazdiņa – Attīstības finanšu institūcijas „Altum” Jelgavas reģionālā centra vadītāja;
Sanda Poļakova – AS „SEB banka” Bauskas filiāles vadītāja;
Ilze Tijone – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija" Attīstības
un plānošanas nodaļas vadītāja.
2. Nodrošināt inkubatora vadītājam un/vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvim
iespēju piedalīties inkubatora konsultatīvās komisijas sēdēs ar novērotāja tiesībām.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskatu
Bauskas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanas uzraudzība ir
regulāra, sistemātiska resursu, rīcību un rezultātu pārbaude. Uzraudzības sistēma ir izstrādāta ar
mērķi radīt ietvaru, kas nodrošina iespēju izvērtēt teritorijas attīstības progresu un attīstības
programmas īstenošanas gaitā sasniegto.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2012.gada 31.maija apstiprināto vidēja termiņa
plānošanas dokumentu „Bauskas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam”, Bauskas
novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumu „Par Bauskas novada attīstības programmas
īstenošanas uzraudzību” un Bauskas novada domes 2014.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.18
„Kārtība, kādā tiek īstenota Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada
attīstības programmas izpildes uzraudzība”, Bauskas novada dome nolemj:
Apstiprināt Bauskas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanas uzraudzības
pārskatu 2015./2016.gadam.
Pielikumā: Uzraudzības pārskats ar pielikumiem uz 60 lp.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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Bauskas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam ir apstiprināta ar 2012.gada
31.maija Bauskas novada domes lēmumu „Par Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2012. – 20130. gadam, Bauskas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam
un Vides pārskata apstiprināšanu” (prot. Nr.10., 2.p).
Attīstības programma (turpmāk – AP) ir vidēja termiņa plānošanas dokuments
2012.2018.gadam, kas nosaka novada attīstības ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes, rīcības
virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenošanas kārtību un finanšu resursus stratēģisko mērķu
sasniegšanai. Attīstības programma ir pamats Bauskas novada domes rīcību un investīciju
mērķtiecīgai plānošanai.
Attīstības programmas izstrāde veikta, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 1.punktu.
Bauskas novada attīstības programma ir izstrādāta, ievērojot integrētu pieeju attīstības
plānošanā, kas paredz koordinētu telpisko, tematisko un laika dimensiju, nodrošinot interešu
saskaņotību starp visiem pārvaldes līmeņiem (nacionālo, reģionālo, vietējo) un ieinteresētajām
pusēm (iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskām organizācijām u.c.). Attīstības programmas
sastāvā esošais finanšu plāns izstrādāts atbilstoši sasniedzamajiem mērķiem un prioritātēm.
Attīstības programma sastāv no piecām daļām:
- pirmajā daļā „Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze” ir veikta novada pašreizējās
situācijas un SVID analīze;
- balstoties uz pašreizējās situācijas analīzes rezultātiem, otrajā daļā „Stratēģiskā daļa” ir
noteikta novada attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes
un vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti;
- trešajā daļā „Rīcības plāns” (t.sk. „Investīciju plāns”), pamatojoties uz ilgtermiņa
prioritātēm, ir definētas vidējā termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi. Rīcības
plāns ir sagatavots 7 gadu periodam un Investīciju plāns 3 gadu periodam. Investīciju plāns
ik gadu ir aktualizēts, ievērojot Attīstības programmas īstenošanas progresu un kārtējam
gadam apstiprināto pašvaldības budžetu. Pēdējo reizi Investīciju plāns ir aktualizēts un
apstiprināts novada domes sēdē 18.04.2016. (lēmums “Par grozījumiem Bauskas novada
attīstības programmā 2012. – 2018. gadam”, prot. Nr.7., 1.p.);
- Attīstības programmas ceturtajā daļā „Attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības
kārtība” ir noteikts uzraudzības un ziņojumu sagatavošanas periodiskums un tajā
ietveramie uzraudzības rādītāji;
- piektajā daļā „Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem” sniegta informācija par
iedzīvotāju aptaujas, darba grupu semināru, sabiedriskās apspriešanas sanāksmes procesu
un rezultātiem, kā arī ietver citus Attīstības programmas izstrādei nozīmīgus viedokļus un
ieteikumus.
Šis dokuments ir trešais uzraudzības ziņojums par Bauskas novada attīstības programmas
2012.-2018.gadam īstenošanu un tas ietver 2015. gada, daļēji arī uz 2016. gada 30.06.2016.
datus. Uzraudzības ziņojuma pamatā ir rezultatīvo rādītāju, Rīcības un investīciju plāna
īstenošanas analīze. Pārskata saturs un struktūra veidota atbilstoši Attīstības programmas 2.2.1.
nodaļā un 4. nodaļā noteiktajām prasībām.
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Vidēja termiņa prioritāšu 2015. – 2016.gadā projektu īstenošanas pārskats sagatavots,
izmantojot Bauskas novada attīstības programmas 2012. – 2018.gada aktualizēto investīciju
plānu (18.04.2016.grozījumu redakcija), pašvaldības sagatavoto pārskatu par 2015.gadā un
2016.gadā īstenotiem un uzsāktiem investīciju projektiem, kuru rezultātā tiek atjaunota,
pārbūvēta, restaurēta vai uzbūvēta jauna ēka vai būve, tajā skaitā atpūtas un sporta zona
(iesniegts LR Valsts kontroles pārbaudei 4.11.2016.). Atsevišķos gadījumos projektu
nosaukumi atšķiras no Investīciju plāna projektu nosaukumiem un ir precizēti atbilstoši
apstiprinātajiem projektu iesniegumiem.
Ziņojumu sagatavojusi Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada
administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļa, sadarbībā ar pārējām pašvaldības iestādēm un
kapitālsabiedrībām.
Vidēja termiņa Rīcību īstenošanas rezultatīvo rādītāju attīstības tendences apzīmējumi:
Pieaugums ar pozitīvu vērtējumu
Samazinājums ar pozitīvu vērtējumu
Nav notikušas izmaiņas
Pieaugums ar negatīvu vērtējumu
Samazinājums ar negatīvu vērtējumu
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1. BAUSKAS NOVADA VISPĀRĒJS ATTĪSTĪBAS RAKSTUROJUMS
Bauskas novads ir izveidots 2009.gadā, administratīvi teritoriālās reformas gaitā
apvienojot Bauskas pilsētu un Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes
un Vecsaules pagastus.
Novads atrodas Latvijas un Zemgales reģiona centrālajā daļā, robežojas ar Lietuvas
Republiku, Iecavas, Vecumnieku, Rundāles, Jelgavas un Ozolnieku novadiem. Novada platība
ir 786,6 km², no tiem 6,14 km² aizņem Bauskas pilsēta. Novada administratīvais centrs –
Bauskas pilsēta – atrodas 68 km attālumā no Rīgas, 62 km no Jelgavas, 19 km no Latvijas –
Lietuvas robežas.
Bauskas novada attīstības tendences raksturo vairāki rādītāji. Kā viens no būtiskākajiem
rādītājiem ir teritorijas attīstības indekss (turpmāk – TAI). Pēc 2015.gada datiem Bauskas
novadam TAI vērtība ir - 0,106 jeb 40.vieta pēc TAI. Zemgales plānošanas reģiona teritorijas
attīstības līmeņa indekss pēc 2015.gada datiem ir - 0,451, jeb reģionu griezumā ieņem 2.vietu.
Bauskas TAI ir nedaudz virs reģiona vidējā rādītāja. Salīdzinoši ar 2014. gadu pēc TAI
nacionālajā mērogā Bauskas novada reitings ir pieaudzis un no 43. vietas ir paaugstinājies uz
40. vietu.
Pēc iedzīvotāju skaita Bauskas novads ir viens no lielākajiem novadiem valstī. Iedzīvotāju
skaits 2016.gada 1.janvārī pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes statistikas datiem bija
25 613 iedzīvotāji (1. tab.). Līdzīgi kā citur Latvijā arī Bauskas novadā ir novērojama
iedzīvotāju skaita samazinājuma tendence. Salīdzinājumā ar situāciju 2015.gadā iedzīvotāju
skaits Bauskas novadā ir samazinājies par 403 iedzīvotājiem.
1.tabula. Iedzīvotāju skaits Bauskas novada teritorijā 2015. un 2016. gadā
Nr.p.k.
Pilsēta/ Pagasts
01.01.2015
01.01.2016. Samazinājums
1.
Bauska
9 437
9 348
89
2.
Brunavas pagasts
1 517
1 498
19
3.
Ceraukstes pagasts
1 829
1 796
33
4.
Codes pagasts
2 553
2 519
34
5.
Dāviņu pagasts
770
733
37
6.
Gailīšu pagasts
2 341
2 305
36
7.
Īslīces pagasts
3 840
3 799
41
8.
Mežotnes pagasts
1 635
1 563
72
9.
Vecsaules pagasts
2 094
2 052
42
Kopā Bauskas novadā
26 016
25 613
403
2.tabula Bauskas novadā dzimušo un mirušo skaits laikā no 01.01.līdz 31.12.2015.
Mirušo
Nr.p. Bauskas novada administratīvās teritorijas Dzimušo
Skaits
k.
skaits
1.
Bauskas pilsēta
90
107
2.
Brunavas pagasts
11
14
3.
Ceraukstes pagasts
16
18
4.
Codes pagasts
25
28
5.
Īslīces pagasts
41
38
6.
Dāviņu pagasts
8
13
7.
Gailīšu pagasts
13
19
8.
Mežotnes pagasts
5
22
9.
Vecsaules pagasts
11
20
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Kopā Bauskas novadā

220

279

Līdzīgi kā Latvijā arī Bauskas novadā iedzīvotāju dabiskā pieauguma bilance ir negatīva,
mirušo skaits pārsniedz dzimušos (59). Šis ir objektīvs statistikas rādītājs, kas jāņem vērā
pieņemot lēmumus par novada attīstības politikas veidošanu un saimnieciskās darbības
nodrošināšanu novadā.
Nozīmīgs novada attīstības rādītājs ir bezdarba līmenis un tā dinamika (3. tabula). Pēc
Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk - NVA) sniegtās informācijas 31.01.2014. Bauskas
novadā bija reģistrēti 1 239 bezdarbnieki, 31.01.2015. – 1 079 (6,9 %) un 30.06.2016. – 1 000
jeb 6,5 %. Kopš 2011.gada kopējais Bauskas novada bezdarbnieku skaits ir samazinājies no
10,8 % (30.06.2011) uz 6,5 % (30.06.2016.) no darbspējīgo iedzīvotāju kopskaita.
3.tabula. Bezdarbnieku skaits Bauskas novada teritorijā 2015. un 2016. gadā
Nr.p.k.
Pilsēta/ Pagasts
31.01.2015
30.06.2016.
Izmaiņas (+/-)
1.
Bauska
350
371
+21
2.
Brunavas pagasts
60
64
+4
3.
Ceraukstes pagasts
92
80
-12
4.
Codes pagasts
89
93
+4
5.
Dāviņu pagasts
34
28
-6
6.
Gailīšu pagasts
126
95
-31
7.
Īslīces pagasts
154
136
-18
8.
Mežotnes pagasts
85
75
-10
9.
Vecsaules pagasts
89
58
-31
Kopā Bauskas novadā
1 079
1 000
-79
Pieejamo cilvēkresursu apjoms un kvalitāte ir atkarīga ne tikai no novadā dzīvojošiem
iedzīvotājiem. Nodrošinot labvēlīgus dzīves apstākļus un augstu transporta pakalpojumu
pieejamību, ir iespējams piesaistīt resursus arī no tuvākām un tālākām teritorijām.
Cilvēkresursu saglabāšanai ir svarīga dzīves kvalitātes nodrošināšana, nodarbinātības
jautājuma risinājumi un veselīga dzīvesveida veicinoša vide.
Saskaņā ar Bauskas novada iedzīvotāju aptaujas par pašvaldības darbu 2015.gadā
rezultātiem respondenti ir apmierināti un pozitīvi novērtē dzīvi Bauskas novadā:
 Izglītības kvalitāte un pieejamība (pirmsskolas, pamata, vidējā, profesionālā,
neformālā un mūžizglītība) – 68,0 %;
 Novada sasniedzamība (gan fiziski (ceļi, transports), gan virtuāli – internets u.c.
mūsdienu tehnoloģijas) – 67,0 %;
 Sociālās aizsardzības pakalpojumu pieejamība un attīstība (sociālie pakalpojumi,
kvalificēti speciālisti)- 59,5 %;
 Vides kvalitāte (siltumapgāde 52,9 %, ūdensapgāde 69,7 %, peldvietas 39,7 %,
gaiss 63,1 %, troksnis 58,7 %, labiekārtošana 55,9 %, dzeramais ūdens 71,9 %,
atkritumu apsaimniekošana 72,7 %) – 58,2 %.
Vismazāk respondentu ir apmierināti ar:
 Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un attīstību (kvalificēti speciālisti,
veselības aprūpes pakalpojumi) – tikai 41,3%,;
 Ceļu infrastruktūras attīstību (ceļu un satiksmes drošība) – 41,1%;
 Drošas vides uzturēšanu (infrastruktūra, kārtības sargu nodrošināšana) – 39,4%.
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Viens no rādītājiem, kas raksturo iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi savā novadā ir,
ieteikums citiem arī izvēlēties dzīvot Bauskas novadā.
Vai Jūs ieteiktu saviem bērniem/draugiem dzīvot Bauskas
novadā?
140
121

117

120
100
80
60

55

54

40
16

20
0
Noteikti jā

Drīzāk jā

Drīzāk nē

Noteikti nē

Grūti pateikt

1. att. Ieteikumi dzīvošanai Bauskas novadā (%)
Vairums respondentu (176 jeb 48%) norādīja, ka ieteiktu saviem bērniem/draugiem dzīvot
Bauskas novadā, tomēr 70 jeb 19% respondentu atzīmēja, ka neieteiktu savu nākotnei saistīt ar
dzīvi Bauskas novadā. 27% respondentu norādīja, ka grūti pateikt. Komentāri, kuri skaidro
pamatojumu respondenta ieteikumam par dzīvi Bauskas novadā, vairāk norāda, ka arī šie
respondenti neieteiktu dzīvot Bauskas novadā saviem bērniem/draugiem.
Respondenti ir norādījuši šādus pamatojumus, kādēļ ieteiktu vai neieteiktu dzīvot Bauskas
novadā:
Ieteiktu
Neieteiktu




Visumā labi attīstīts novads
Ģeogrāfiski laba atrašanās vieta, Rīgas
tuvums nodrošina darba un izglītības
iespējas
Novadā ir vērojamas pozitīvas pārmaiņas
izglītības, kultūras, sporta jomās








Trūkst darba vietu
Darba vietas ir slikti apmaksātas
Novadā maz attīstīta ražošana
Bērni noteikti dosies strādāt uz Rīgu vai kādu
citu pilsētu, kur piedāvā plašākas izglītības
un darba iespējas
Bērni ir apmierināti ar esošo dzīvesvietu vai
paši pieņems lēmumu par savas dzīves vietas
izvēli
Salīdzinoši ar citiem novadiem, Bauskas
novadā ir maz aktivitāšu

Ar iedzīvotāju aptaujas rezultātiem un saņemto priekšlikumu kopsavilkumu var iepazīties
uzraudzības ziņojuma 1.pielikumā.
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2. ATTĪSTĪBAS
REZULTĀTI

PROGRAMMAS

2012.

–

2018.

GADAM

IEVIEŠANAS

Bauskas novada attīstības ilgtermiņa prioritāte ir pievilcīga un droša dzīves un darba vide.
Prioritāte ir vērsta uz dzīves vides sakārtošanu un attīstību, uzņēmējdarbības attīstību,
nodrošinot dabas vides saglabāšanu un ilgtspēju.
Lai sasniegtu novada attīstītības stratēģiskos mērķus: (1) „Bauskas novada iedzīvotāji var
strādāt” un (2) „Iedzīvotāji grib dzīvot Bauskas novadā” un sekmētu ilgtermiņa prioritātes
„Pievilcīga un droša dzīves un darba vide” īstenošanu Attīstības programmā ir noteiktas piecas
vidēja termiņa prioritātes, kuras īstenojamas 2012. – 2018. gadā:
- mobilitāte un satiksmes drošība;
- kvalitatīva, droša vide;
- kvalitatīva izglītība;
- pievilcīga kultūras un sporta vide;
- efektīva pārvalde.
Prioritāte 1 - Mobilitāte un satiksmes drošība – mērķis ir nodrošināt novada kvalitatīvu
sasniedzamību.
RV1.1: Novada sasniedzamība
RV1.2: Ceļu infrastruktūras attīstība
Rīcību

Prioritāte, mērķis

Vidējā termiņā
sasniedzamie
rezultāti un bāzes
rādītāji

īstenošanas
rezultatīvie
rādītāji
2011.g.

Rīcību
īstenošanas
rezultatīvie
Rīcību īstenošanas
rādītāji
rezultatīvie
2015./2016.g.
rādītāji 2018.g. un
un attīstības
attīstības tendence
tendence

Datu ieguves
avoti

(VP.1.) Mobilitāte un satiksmes drošība
Ceļu
satiksmes
negadījumi
112

167
(49%
palielinājums)

20%
samazinājums

Ceļu kvalitāte 883,56
28% kritiskā 28%
(M.1.) Prioritātes
kritiskā 20%
km kopējie ceļi.
stāvoklī
mērķis ir nodrošināt
stāvoklī
stāvoklī
Novada ceļu garums
novada kvalitatīvu
458,16 km
sasniedzamību

Ātrgaitas
internets

optiskais Pieejams
Bauskā

Pieejams
Bauskā
tuvākajā
apkaimē

CSDD,
dome

Novada

kritiskā CSP,
dome

Novada

Pieejams
visos
un novada nozīmes CSP,
dome
centros

Novada

Vidēja termiņa 1. prioritātes (VP. 1.) īstenošanu raksturo 3 rādītāji. Kritisks rādītājs
2015.gadā ir „Ceļu satiksmes negadījumi”. Rīcību īstenošanas rezultātā vērtību ir plānots
samazināt par 20 %, bet 2015./2016.gadā ir vērojams negadījumu skaita pieaugums par 49 %
attiecībā pret bāzes gadu (kā arī pieaugums pret 2013./2014.gadu).
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Uzmanība būtu jāpievērš arī abiem pārējiem rādītājiem „Ceļu kvalitāte” un „Ātrgaitas
optiskais internets”, kuru rezultatīvie rādītāji 2015.gadā ir nemainīgi.
Vai Jūs apmierina ceļa infrastruktūras attīstība (ceļu
kvalitāte un satiksmes drošība)
4%
19%

6%
Pilnībā apmierina
35%

Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina

36%

Ļoti neapmierina
Grūti pateikt

2.att. Ceļu infrastruktūras attīstība (%)
67 % respondentu Bauskas novada iedzīvotāju aptaujā ir norādījuši, ka ar novada
sasniedzamību (ceļi, transporta pakalpojumi, internets) ir apmierināti. 41,0 % aptaujāto
iedzīvotāju (pilnībā apmierina 6 % un drīzāk apmierina 35 %) ir apmierināti arī ar novada ceļu
infrastruktūras attīstību, tomēr vairāk kā pusi - 55 % iedzīvotājus novada ceļu infrastruktūras
stāvoklis neapmierina. Iedzīvotāji kā galvenos trūkumus atzīmējuši: slikta ceļu kvalitāte, lielā
satiksmes plūsma pa A7 maģistrāli, autobusu kustības grafiks u.c. Lielākais vairākums
respondentu kā vienu no 3 galvenajiem sasniegumiem attiecībā par mobilitāti un satiksmes
drošību Bauskas novadā pēdējā gada laikā minējuši:
 ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana;
 veloceliņu/gājēju celiņu izbūve novadā;
 Mūsas tilta un tā pievadu rekonstrukcija;
 Gājēju tiltiņa pār Mūsu rekonstrukcija;
 Apgaismojuma izbūve novada pagastu ielās.
Īstenotie projekti:
Kalna un Zaļās ielas seguma periodiskās uzturēšanas darbi
Gājēju un veloceliņa uz Rītausmām, Īslīces pagastā būvniecība
Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Bauskas novadā
Gājēju tilta pār Mūsu būvniecība
Elejas ielas posma 71,480 - 72,885 km atjaunošana
Kraujas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai
Dreņģerkalna un Torņa ielas rekonstrukcija
Autoceļa seguma pārbūve Vecsaules pagasta autoceļa A11 "Jaunsaule-Grigaļi" posmā
Autoceļa seguma pārbūve Mežotnes pagasta Doktorāta ielas posmā
Autoceļa seguma pārbūve Ceraukstes pagasta Pūriņu ielas posmā
Zemgaļu ielas seguma rekonstrukcija
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Ziedoņu ielas un Biržu ielas asfalta kārtas atjaunošana
Uzsākta un turpinās projektu īstenošana:
Starptautisko transporta koridoru attīstība (Rail Baltica, Via Baltica) satiksmes
pieejamības nodrošināšana
Miera un Mūsas ielas seguma pārbūve
Bauskas pilsētas ielu un laukumu rekonstrukcija, 1.kārta.
Bauskas pilsētas ielu un laukumu rekonstrukcija, 2.kārta.
Bauskas vecpilsētas daļas revitalizācija tūrisma un uzņēmējdarbības attīstībai
Brīvības bulvāra revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai
Autoceļa B20 Leriķi - Lejkristi turpinājuma izbūve
Teritorijas revitalizācija Gailīšu pagastā, rekonstruējot vietējā autoceļa A10 posmu
Teritorijas revitalizācija Codes pagastā, rekonstruējot vietējā A10 autoceļa posmu
Teritorijas revitalizācija Bauskas pilsētas Ziemeļu aglomerācijā
Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve
Bauskas novada pašvaldības 27 ceļu infrastruktūras uzlabošana
Ielu apgaismojuma izbūve Stacijas ielā un Pārupes ielas posmā no Īslīces ielas līdz Rožu
ielai, Bauskā un Ošu ielā, Jauncodē, Codes pagastā
Ielu apgaismojuma izbūve Skolas un Stūrīšu ielās Ceraukstes pagastā
Satiksmes drošības uzlabošana novada nozīmes centros, 1.kārta Īslīces pagasta Bērzkalnu
un Rītausmu ciemu ielu rekonstrukcija
Bauskas novada teritoriālā tīkla uzlabošana (IT risinājumi)

Prioritāte 2 - Kvalitatīva, droša vide – mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem nepieciešamos
sociālos, veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī sniegt kvalitatīvas vides un drošības
garantijas novada iedzīvotājiem.
RV 2.1: Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība
RV 2.2: Vides kvalitāte
Rīcību
Prioritāte, mērķis

Vidējā termiņā
sasniedzamie
rezultāti un bāzes
rādītāji

Rīcību īstenošanas
rezultatīvie rādītāji
2015./2016.g. un
attīstības tendence

īstenošanas
rezultatīvie
rādītāji 2011.g.

Rīcību īstenošanas
rezultatīvie rādītāji
2018.g. un
attīstības tendence

Datu ieguves avoti

(VP.2.) Kvalitatīva, droša vide
(M.2.) Prioritātes
mērķis ir
nodrošināt
iedzīvotājiem
nepieciešamos
sociālos, veselības
aprūpes
pakalpojumus, kā
sniegt kvalitatīvas

Iedzīvotāju skaits

27 826

Iedzīvotājiem ir
nodrošināti
Aptauja
kvalitatīvi
nepieciešami
nepieciešamie
uzlabojumi
sociālie un veselības
aprūpes pakalpojumi

25 613*

28 500

CSP, Novada dome

Iedzīvotājus
ir
neapmierina sociālā Iedzīvotāji
apmierināti ar sociālo
(21,5%) un
–
veselības
un veselības aprūpes
Aptauja
(52,9%)
aprūpes pakalpojumu
pieejamību
pakalpojumu
pieejamība
un un kvalitāti
kvalitāte
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vides un drošības
garantijas novada
iedzīvotājiem
Bērnu dzimstība

2015.g. – dzimuši
– 220
Pieaugums
(10 %
15%
samazinājums)

2010.g.
dzimuši 242

Novada dome

Sociālā darba un
sociālās palīdzības
nav
pakalpojumu
attīstības koncepcija

nav

Izstrādāta
un
apstiprināta
sociālā
darba un sociālās
palīdzības
Sociālais dienests
pakalpojumu attīstības
koncepcija.
Uzsākta tās ieviešana.

Sociālo pakalpojumu
14
skaits

20

20

Sociālais dienests

Trūcīgo
skaits

ģimeņu

1 102 ģimenes

402
(30 %
samazinājums)

20%
samazinājums

Sociālais dienests

Trūcīgo
skaits

personu

2 952 personas

921

20%
samazinājums

Sociālais dienests

20%
pieaugums

LURSOFT

Uzņēmumu
pieaugums

3 3241
skaita Novadā darbojās
uzņēmumi
1 950 uzņēmumi
(70 % pieaugums)

Pieslēgums
centralizētai
ūdensapgādei

Pieslēgums
ciemos

Meliorētās zemes

63 882.7 ha

63 882.7 ha

942

628
(33% samazinājums) 20%
samazinājums

Noziedzīgumu
nodarījumu skaits

25 Visi ciemi pieslēgti Visi ciemi
pieslēgti
63 882.7 ha

Novada dome

Novada dome
Iekšlietu ministrijas
informācijas
centrs2 (Kriminālā
statistika)

* PMLP dati uz 01.01.2016.

Vidējā termiņa 2. prioritātes īstenošanu raksturo 11 rādītāji. 2015/2016. gadā trīs no šiem
rādītājiem ir vērtējami kā kritiski.
Novada attīstības viens no būtiskiem rādītājiem ir iedzīvotāju skaits. Diemžēl iedzīvotāju
skaita samazināšanās tendence ar katru gadu novadā turpinās. Rīcību īstenošanas rezultātā
iedzīvotāju skaitu Bauskas novadā ir plānots palielināt par 2,5%, bet uz 01.01.2016. ir vērojams
iedzīvotāju samazinājums par 7,95% attiecībā pret bāzes gadu.
Samazinājies ir arī novadā dzimušo bērnu skaits – par 9 % salīdzinot ar pārskata bāzes
gadu un par 16,6% salīdzinot ar 2014.gadu.
Uzmanība būtu jāpievērš arī rādītājiem „Iedzīvotājiem ir nodrošināti kvalitatīvi
nepieciešamie sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi”, kuru rezultatīvie rādītāji uz
2016.gadu ir samazinājušies – salīdzinot ar 2015.g. aptaujas datiem iedzīvotāju
neapmierinātība ir samazinājusies. Novadā joprojām nav izstrādāta Sociālo pakalpojumu
1
2

https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&novads=100015758&id=516&year=2014
http://www.ic.iem.gov.lv/node/109
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sniegšanas koncepcija. Tomēr jāatzīmē kā pozitīvas tendences, salīdzinot ar bāzes gadu, –
sociālo pakalpojumu skaita paplašināšanās, trūcīgo ģimeņu skaita un personu skaita
samazinājums.

19%

10%
Pilnībā apmierina

6%
15%

Drīzāk apmierina
50%

Drīzāk neapmierina
Ļoti neapmierina
Grūti pateikt

3.att. Sociālās aizsardzības pakalpojumu pieejamība un attīstība(%)
Aptaujas rezultāti liecina par to, ka ar sociālās aizsardzības pakalpojumiem apmierināti ir
59,5 % jeb vairāk kā puse aptaujāto. Tikai 22 % iedzīvotāju ir neapmierināti ar sociālās
aizsardzības pakalpojumu pieejamību un attīstību (sociālie pakalpojumi, kvalificēti speciālisti,
izglītības un veselības aprūpe).
Būtiskākie ierosinājumi:
 atbalsts ģimenēm ar bērniem;
 vairāk rūpēties par invalīdiem;
 vairāk jādomā un jārealizē vides pieejamība pilsētā invalīdiem (vairāk skaņas
luksoforus, redzes invalīdiem domātas speciālās norādes uz trotuāriem un pie
gājēju pārējām).
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15%

6%

8%
Pilnībā apmierina
33%

Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina

38%

Ļoti neapmierina
Grūti pateikt

4.att. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība (%)
Savukārt 52,8% iedzīvotāju ir neapmierināti ar veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību
un attīstību. Jāatzīmē, ka salīdzinot ar 2014.gadu, neapmierinātība ar veselības pakalpojumiem
ir pieaugusi. Respondenti min šādas problēmas:
 medicīnas pakalpojumu nepietiekamība un speciālistu trūkums;
 medicīnas pakalpojumu un speciālistu nepieejamība – tālu no dzīves vietas.
Būtiskākie ierosinājumi:
 atjaunot slimnīcai veselības iestādes statusu;
 uzlabot medicīnas pakalpojumu pieejamību;
 atvērt Bauskas slimnīcā bērnu nodaļu;
 nodrošināt pieeju pie ģimenes ārsta cilvēkiem ar īpašam vajadzībām.
Salīdzinot ar bāzes gadu, Bauskas novadā ir pieaudzis uzņēmumu skaits. Šo rādītāju ir
grūti izvērtēt, jo Attīstības programmā nav sniegti precīzi uzņēmumu skaita noteikšanas
kritēriji. Detalizētāks uzņēmējdarbības vides raksturojums (Lursoft, 2016. g. aprīlis) ir dots
2.pielikumā.
Kopš 2012. gada Bauskas novadā ir realizēti daudzi ūdenssaimniecības projekti, rezultātā
ir sasniegts pilnībā 2018.gadam izvirzītais rādītājs – centralizētai ūdensapgādei ir pieslēgti visi
ciemi un vairākos pagastos arī apdzīvotās vietas.
Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas publiskajiem datiem Bauskas novadā ir par 33 %
samazinājies noziedzīgumu nodarījumu skaits.

Īstenotie projekti:
Pasākumi multiplās sklerozes slimnieku integrācija sabiedrībā un dzīves kvalitātes
uzturēšana 2015.gadā”
Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā, 2.kārta
Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā

Bauskas novada Attīstības programmas 2012. – 2018. g. īstenošanas 3. Uzraudzības pārskats 2015./2016.
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Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā
Artēziskā urbuma Ceplis 10 rekonstrukcija
Ceraukstes pagasta ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotā vietā Liellauki
Vecsaules pagasta ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Zvaigznes ciemā
Īslīces pagasta ēkas "Bērzu pirts" vienkāršotā renovācija (sociālo pakalpojumu centrs
“Bērzi”)
Īslīces pagasta pārvaldes ēkas fasādes siltināšana, apdare
Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana Bauskā
Higiēnas centra būvniecība Rūpniecības ielā 7, Bauskā
Brunavas pagasta ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Tunkūnu ciemā
Ielu apgaismojuma izbūve Stacijas ielā un Pārupes ielas posmā no Īslīces ielas līdz Rožu
ielai, Bauskā un Ošu ielā, Jauncodē, Codes pagastā
Apgaismojuma izbūve Strēlnieku ciemā
Mežotnes pagasta Garozas ciema ielu apgaismojuma projektēšana un izbūve
Rotaļu un atpūtas laukuma izveide Bērzu ciemā
Vītolu ielas, Bauskā lietusūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana
Uzsākta un turpinās projektu īstenošana:
Sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas izstrāde (izstrādāta Sociālā dienesta attīstības
stratēģija)
Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībā
Projekts „Proti un Dari” Bauskas novadā
Institūcijām alternatīvie aprūpes mājās pakalpojumi Bauskas novadā
Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Bauskas slimnīca”,
uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu izmaksu
efektivitāti
Energoefektivitātes pasākumi
Vides aktivitātes kultūrvides attīstībai un dabas resursu aizsardzība
Strūklakas demontāža pie Īslīces kultūras nama
Bruģa ieklāšana pie Īslīces kultūras nama
Parku sakārtošana un rekonstrukcija
Atpūtas vietu sakārtošana un rekonstrukcija
Videonovērošanas sistēmas attīstība
Sabiedriskās kārtības dienesta attīstība
Prioritāte 3 - Konkurētspējīga izglītība – mērķis ir nodrošināt novada iedzīvotājiem
vislabākās izglītības iespējas, īpaši fokusējoties uz novada specializācijas jomām –
lauksaimniecība, tūrisms un loģistika.
RV3.1: Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana

Bauskas novada Attīstības programmas 2012. – 2018. g. īstenošanas 3. Uzraudzības pārskats 2015./2016.
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Prioritāte, mērķis

Vidējā termiņā
sasniedzamie
rezultāti un bāzes
rādītāji

Rīcību īstenošanas
rezultatīvie rādītāji

Rīcību īstenošanas
rezultatīvie rādītāji
2015./2016.g. un attīstības
tendence

2011.g.

Rīcību
īstenošanas
rezultatīvie
rādītāji
2018.g. un
attīstības
tendence

Datu ieguves
avoti

(VP.3.) Konkurētspējīga izglītība

Augstskolās
iestājušos skaits
(M.3.) Prioritātes
mērķis ir
nodrošināt novada
iedzīvotājiem
vislabākās
izglītības iespējas,
īpaši fokusējoties
uz novada
Skolēnu
specializācijas apbalvojumu
jomām –
olimpiādēs
lauksaimniecība,
tūrisms un
loģistika

2015.gadā –
Novadā kopumā:
Bauskas 1.VSK-73% no
61,68%
beidzējiem,
Uzvaras
2016.gadā –
20%
VSK-29%,
Bauskas
Novadā kopumā: 74,18% pieaugums
2.VSK-54%, Mežotnes
(2015. g. 10 % pieaugums
Int. VSK nebija 12.klases
2016. g. 22 % pieaugums)
Mācību
priekšmetu
olimpiādes:
Novadā-84
Reģionā-2
Skolēnu
zinātniski
pētnieciskie darbi:
97 izgl., reģionā-14 izgl., Novadā-12
20%
valstī-7 izgl.
Reģionā-5
pieaugums
Kopā 118 izgl.
Valstī-1
Profesionālās ievirzes skolu
audzēkņi:
Reģionā – 9
Valstī-10
Kopā 123 izgl.
(10 % pieaugums)

PII nodrošinājums no
90%
pieprasījuma

100%

2014. – 4 732
Bērnu un jauniešu 5 008 Bērni un jaunieši
2015. – 4 676
skaits novadā
(0-18.g.)
2016. – 4 679*

Izglītības iestādes,
Novada dome

Izglītības iestādes,
Novada dome

100%

Novada dome

5 050

CSP,
dome

Novada

*CSP dati uz 26.09.2016.

Kvalitatīva izglītība ir plaša joma un ietver visus izglītošanās līmeņus un aspektus Bauskas
novadā. Attīstības programmā Vidēja termiņa 3. prioritāti raksturo četri rādītāji. Visu rādītāju
vērtību tendence attiecībā pret Attīstības programmā plānoto sasniedzamo vērtību 2018.gadā
ir pozitīva, t.sk. pirmsskolas izglītības pieprasījuma nodrošinājums ir sasniedzis 100 %.
Vienīgais kritiskais rādītājs ir “Bērnu un jauniešu skaits novadā”. Pārskata periodā ir vērojams
bērnu un jauniešu skaita samazinājums pret bāzes gadu un arī pret 2014.gadu.
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15

3%

15%

19%
Pilnībā apmierina

14%

Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
49%

Ļoti neapmierina
Grūti pateikt

5.att. Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošinājuma (%)
Bauskas novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti liecina, ka 67,8 % respondentu (pilnībā
apmierina 18,7 % un drīzāk apmierina 49,1 %) ir apmierināti ar izglītības kvalitātes un
pieejamības nodrošināšanu novadā, tikai 17% iedzīvotājus neapmierina izglītības kvalitātes un
pieejamība. Respondentu ieteikumi:
 izveidot bērniem, skolniekiem jaunu bibliotēku;
 nodrošināt pirmskolas izglītības iestādēs bērniem brīvpusdienas;
 saglabāt esošās skolas;
 pagastos rīkot kursus, kuros var piedalīties gan pieaugušie, gan bērni;
 vairāk iespēju iegūt profesijas Bauska novadā;
 piešķirt vairāk līdzekļus pulciņu daudzveidībai lauku skolās.
Īstenotie projekti:
Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana
Bauskas pilsētas pamatskolas sporta zāles renovācija
Bauskas Mūzikas skolas ēkas rekonstrukcijas 1.kārta
Izglītības iestāžu informatizācija Bauskas novadā
Autobusu pārvadājumu sistēmas pilnveidošana
Uzsākta un turpinās projektu īstenošana:
Bauskas novada izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanas projektu izstrāde un
realizācija, 1.kārta
Bauskas valsts ģimnāzijas infrastruktūras sakārtošana
Bauskas novada izglītības iestāžu energoefektivitātes projektu izstrāde un realizācija,
2.kārta
Bauskas novada izglītības iestāžu vienkāršotā renovācija
Sporta laukumu rekonstrukcija izglītības iestādēs
Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana Bauskas Mūzikas skolai un Bauskas Mākslas
skolai
Inventāra un aprīkojuma iegāde Bauskas novada izglītības iestādēm
Bauskas novada Attīstības programmas 2012. – 2018. g. īstenošanas 3. Uzraudzības pārskats 2015./2016.
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Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana profesionālas ievirzes un interešu izglītības
kvalitātes uzlabošanai
Pašvaldības ēkas Katoļu ielā 3 atjaunošana
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras objekta – peldbaseina
būvniecība
Prioritāte 4 - Pievilcīga kultūras un sporta vide – mērķis ir nodrošināt iedzīvotājus un novada
viesus ar kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras un sporta pakalpojumu klāstu.
RV4.1: Kultūras pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes nodrošināšana
RV4.2: Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstība

Prioritāte, mērķis

Vidējā termiņā
sasniedzamie rezultāti
un bāzes rādītāji

Rīcību
Rīcību īstenošanas Rīcību īstenošanas
rezultatīvie rādītāji
īstenošanas
rezultatīvie
2015./2016.g. un
rezultatīvie
Datu ieguves avoti
attīstības
tendence
rādītāji
2018.g.
un
rādītāji 2011.g.
attīstības tendence

(VP.4) Pievilcīga kultūras un sporta vide

Iedzīvotājiem
ir
Aptauja
nodrošināti plaša spektra
nepieciešami
kvalitatīvi
kultūras
uzlabojumi
pakalpojumi
(M.4.) Prioritātes
mērķis ir nodrošināt
iedzīvotājus un
novada viesus ar
kvalitatīvu un
daudzveidīgu kultūras
un sporta
pakalpojumu klāstu

Reģionālā līmeņa sporta
sacensībām
atbilstošs nav
peldbaseins
Kultūras centri

68,8% iedzīvotāju Iedzīvotāji
ir apmierināti ar apmierināti
– kultūras
kultūras
pakalpojumu
pakalpojumu
pieejamību
un pieejamību
kvalitāti
un kvalitāti

nav

Aptauja

Ir
peldbaseins

Darbojas
Darbojas
visos Darbojas
visos
pagasta
pagasta centros
pagasta centros
centros

Iedzīvotājiem
ir
nodrošināti plaša spektra Aptauja
kvalitatīvi
aktīvās nepieciešami
atpūtas
un
sporta uzlabojumi
pakalpojumi

ir
ar

65,8% iedzīvotāju
ir apmierināti un Iedzīvotāji
21,4%
nav apmierināti
- apmierināti
ar sporta
sporta
pakalpojumu
pakalpojumu
pieejamību
pieejamību
un un kvalitāti
kvalitāti.

Novada dome
visos
Novada dome

ir
ar
Aptauja

Vidēja termiņa 4. prioritātes īstenošanu raksturo četri rādītāji. Izvērtēšanas rādītāju tabulā
(VP.4.) kritiski rādītāji par 2015./2016.gadu nav konstatēti. Visu rādītāju vērtību tendence pret
plānoto sasniedzamo vērtību 2018.gadā ir pozitīva vai nemainīga. Šīs prioritātes īstenošanai kā
viens no rādītājiem ir peldbaseina būvniecība, kas pašvaldībai ir finansiāli ietilpīgs projekts.
Ka pozitīvs vērtējums jāatzīmē, ka peldbaseina būvniecība ir uzsākta. Salīdzinot ar
2014./2015.g. rādītājiem. ir palielinājusies iedzīvotāju apmierinātība ar sporta pakalpojumu
pieejamību un kvalitāti.
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3%

11%

15%

Pilnībā apmierina

17%

Drīzāk apmierina
54%

Drīzāk
neapmierina
Ļoti neapmierina
Grūti pateikt

6.att. Kultūras pakalpojumu daudzveidība un kvalitātes nodrošināšana (%)
Bauskas novada iedzīvotāju aptaujas ietvaros 68,8 % iedzīvotāju norādījuši, ka ir
apmierināti ar kultūras pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes nodrošināšanu. Aptaujas
dalībnieki kā būtiskākos nosaukuši šādus pasākumus:
 Bauskas novada svētki, t.sk. novada svētki Bruknā;
 Bauskas pilsētas svētki;
 Bauskas kantrimūzikas festivāls;
 Pagalmu svētki;
 dažādi pasākumi pilskalnā.
Ierosinājumi:






Bauskā ir nepieciešams jauns un moderns kultūras centrs;
aktīvāk organizēt dažādus izglītojošus, kultūras pasākumus;
uzbūvēt kinoteātri;
nepieciešama jauna Bauskas centrālās bibliotēkas ēka, kura būtu pieejama visām
personu grupām;
vairāk rīkot pasākumus un aktivitātes visai ģimenei, bērniem.
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5%

13%

13%

16%
53%

Pilnībā
apmierina
Drīzāk
apmierina
Drīzāk
neapmierina
Ļoti
neapmierina
Grūti pateikt

7.att. Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstība (%)
Aptaujas rezultāti liecina par to, ka 65,8 % iedzīvotāju ir apmierināti ar sporta un aktīvās
atpūtas pakalpojumu attīstību (sporta zāles, stadioni, pasākumu organizācija), savukārt 21,4 %
iedzīvotāju ir neapmierināti sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību.
Ierosinājumi:






Bauskas stadionā izveidot āra trenažierus;
vairāk attīstīt sportu un citas aktivitātes;
vairāk nodrošināt sporta iespējas laukos, attīstot un uzlabojot sporta laukumus;
veidot visai Bauskai kopīgas sporta aktivitātes;
vairāk organizēt sporta nodarbības bērniem un ģimenēm, t.sk., arī vasaras
periodā - piem., sporta svētki ar tradicionāliem un netradicionāliem sporta
veidiem.

Īstenotie projekti
Grenctāles kultūras nama jumta remonts
Bauskas Rātsnama rekonstrukcija, 3.kārta. „Vēsturisko interjera priekšmetu izgatavošana,
piegāde un uzstādīšana Bauskas Rātsnamam”.
Kultūras tradīciju veicināšana un attīstība Bauskas novada Bauskas sākumskolā.
„Sabiedrisko aktivitāšu atbalstīšana un dažādošana Bauskas novadā”
Tautas tērpu iegāde Bauskas novada tautas deju ansamblim "Jandāls”.
Materiāli tehniskā nodrošinājuma iegāde tautas deju un interešu grupu aktivitāšu dažādošanai.

Uzsākta un turpinās projektu īstenošana
Viļa Plūdoņa muzeja ratnīcas restaurācija.
Viļa Plūdoņa muzeja klēts restaurācija un atjaunošana
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Esošo bibliotēku infrastruktūras sakārtošana
Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana bibliotēkās
Novada pagastu kultūras/tautas/saieta namu rekonstrukcija un aprīkošana
Bauskas pilsdrupu austrumu torņu konservācija, t.sk. centrālā torņa apjumšana
Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšana
Bauskas pilsdrupu konservācijas 2. kārta -ziemeļu siena
Bauskas pils muzeja ekspozīcijas atjaunošana
Nozīmīga kultūras un dabas mantojuma integrēta attīstība Bauskas novadā
Renesanses deju un mūzikas koncerti, novada svētki
Mākslas plenēru, izstāžu, festivālu organizēšana
Tautastērpu iegāde pašdarbības kolektīviem un novada skolu deju kolektīviem
Bauskas novada pašvaldības sporta bāzes darbības pilnveidošana
Sporta halles izbūve profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola
Prioritāte 5 - Efektīva pārvalde – mērķis ir novadā veidot efektīvu pārvaldi un sekmēt
kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību.
RV5.1: Pašvaldības un tās iestāžu, uzņēmumu darbības efektivitātes un kvalitātes
paaugstināšana
RV5.2: Uzņēmējdarbības veicināšana
RV5.3: Novada teritorijas un tūrisma mārketinga īstenošana un attīstība
RV5.4: Sadarbība ar starptautiskajiem partneriem novada teritorijas attīstības sekmēšanai

Prioritāte,
mērķis

(M.5.)
Prioritātes
mērķis ir novadā
veidot efektīvu
pārvaldi un
sekmēt
kvalitatīvu
pakalpojumu
pieejamību.

Rīcību īstenošanas
Rīcību īstenošanas
Rīcību īstenošanas
Vidējā termiņā
rezultatīvie rādītāji
rezultatīvie
rādītāji Datu ieguves
sasniedzamie rezultāti rezultatīvie rādītāji 2015./2016.g. un attīstības
2018.g. un attīstības
avoti
un bāzes rādītāji
2011.g.
tendence
tendence
un
57%
iedzīvotāju
un Iedzīvotāji
uzņēmēji
ir
Aptauja
– uzņēmēju ir apmierināti ar
apmierināti
ar
novada
novada domi un pašvaldību
Efektīva pārvalde
nepieciešami
Aptauja
iestāžu, uzņēmumu darbu. domi un pašvaldību
uzlabojumi
iestāžu, uzņēmumu
darbu.
Pārrobežu sadarbības
projekti

Tiek īstenoti
3 projekti

Īstenoti 2 projekti

Tiek īstenoti
6 projekti

Novada dome

Kvalitatīva, informāciju
Aptauja –
saturoša, ērta lietošanā
nepieciešami
novada domes mājas
uzlabojumi
lapa

Aptauja – nepieciešami
novada mājas lapas
uzlabojumi, ērtāk
lietojama.

Iedzīvotāji un
uzņēmēji ir
apmierināti
ar mājas
lapu

Aptauja

Uzņēmumu skaita
pieaugums

3 324 uzņēmumi
(70%
pieaugums)

20%
pieaugums

LURSOFT

3,8%

0,2%

LAD, NĪNO

Novadā darbojās
1 950 uzņēmumi

Neizmantoto
lauksaimniecības zemju 0,5%
platības samazinājums
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Tūristi skaits Bauskas
novadā

Bauskas pilī
35 368

Bauskas pilī
(2014./2015.g.)
144 302/ 168 117 *

50%
pieaugums

TIC

*) Tūristu skaita pieaugumu tendence Bauskas novadā ir pozitīva. Tomēr precīzu pieauguma
tendenci nav iespējams novērtēt, jo 2015./2016. gada rādītāji nav salīdzināmi ar bāzes gadu.
2014.g. Bauskas pils, kas ir izvēlēta par indikatoru tūrisma plūsmai novadā, ir pārgājusi uz
citu statistikas mērīšanas sistēmu, respektīvi tiek uzskaitīti apmeklējumi, nevis apmeklētāji.
Vidēja termiņa 5. prioritātes īstenošanu raksturo seši rādītāji. Izvērtēšanas rādītāju tabulā
(VP.5.) kritiski rādītāji par 2015./2016.gadu nav konstatēti. Visu rādītāju vērtība attiecībā pret
bāzes gadu un tendence pret plānoto sasniedzamo vērtību 2018.gadā ir pozitīva, izņemot
palielinājies lauksaimniecībā neizmantoto zemju platības. Tūristu skaits Bauskas pilī,
salīdzinot ar bāzes gadu 2015.gadā ir palielinājies gandrīz četras reizes.

20%

7%

Pilnībā apmierina

6%
17%

Drīzāk apmierina
50%

Drīzāk
neapmierina
Ļoti neapmierina
Grūti pateikt

8.att. Pašvaldības iestāžu, uzņēmumu darbība un kvalitāte (%)
Aptaujas rezultāti liecina par to, ka 57 % iedzīvotāju ir apmierināti ar pašvaldības iestāžu,
uzņēmumu darbību un kvalitāti (pārvaldes efektivitāti, pakalpojumu kvalitāti un pieejamību,
pieredzes apmaiņu).
2015.gadā Bauskas novada pašvaldības iestādē Bauskas novada Administrācijā izveidotas
divas jaunas amata vietas: Iepirkumu nodaļā – iepirkumu speciālista amata vieta un Attīstības
un plānošanas nodaļā – veselības veicināšanas koordinētāja amata vieta.
Ieviešot Valsts kontroles ieteikumus 2015.gadā pašvaldības iestādēs tiek pilnveidota un
uzlabota attīstības plānošana, novērsts finanšu līdzekļu nelietderīga un nepamatota izlietojuma
risks un tiek uzlabota pašvaldības budžeta plānošana un pilnveidota izdevumu kontroles
sistēma.
2016.gada 6.jūnijā Bauskas novada pašvaldība saņēmusi Valsts kontroles Atzinības rakstu
par veiksmīgu sadarbību 2015.gadā. Atzinība saņemta par atklātu un publiskajā telpā
pārskatāmu sabiedrības informēšanu par Valsts kontroles revīzijā “Par finanšu līdzekļu
kultūrai, atpūtas un sporta pasākumiem izmantošanas lietderību un atbilstību normatīvo aktu
prasībām” sniegto ieteikumu ieviešanu.

Bauskas novada Attīstības programmas 2012. – 2018. g. īstenošanas 3. Uzraudzības pārskats 2015./2016.

21

Ierosinājumi:




sekmēt Bauskas novada un pilsētas iedzīvotājos patriotismu;
uzlabot novada domes un administrācijas mikroklimatu;
izvērtēt administrācijas darbinieku profesionālās prasmes un kompetences.

Kāda veida informāciju par notiekošo un iespējām Bauskas
novadā Jūs vēlētos saņemt vairāk no pašvaldības?
Esošā informācija ir pietiekoša
Detalizētāku informāciju par
pasākumiem novadā

10,0%
3,9%

Par jaunajiem projektiem/ iespēju
piedalīties

12,9%
55,0%

4,1%

Par novada aktualitātēm
Par izglītības iespējām visām vecuma
grupām/lekcijām, kursiem

5,1%

Sporta nozari/iespējām

4,4%
Par pašvaldības darbu

4,6%

Cits variants

9.att. Vēlamā informācija (%)
55 % novada iedzīvotāji ir apmierināti ar no pašvaldības saņemtās informācijas apjomu.
Pārējie aptaujātie respondenti norādīja, kā vēlas saņemt vairāk detalizētāku informāciju par
pasākumiem novadā (5,1%), par jaunajiem projektiem un iespējām iedzīvotājiem tajos
piedalīties (4,6%), par dažādām aktualitātēm novadā (4,4%), par izglītības iespējām visām
vecuma grupām, dažādām lekcijām, kursiem novadā (4,1%), par sporta iespējām novadā
(3,9%), par pašvaldības darbu un pakalpojumiem (12,9%).

Pilnībā apmierina

5%
37%

7%

27%

24%

Drīzāk apmierina
Drīzāk
neapmierina
Ļoti neapmierina
Grūti pateikt

10.att. Uzņēmējdarbības veicināšana(%)
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32,8 % Bauskas novada aptaujas dalībnieki snieguši pozitīvu vērtējumu uzņēmējdarbības
atbalstam, savukārt 30,8 % ir neapmierināti ar uzņēmējdarbības atbalstu. 36,7% nespēja sniegt
konkrētu atbildi un atzīmēja „Grūti pateikt”.
Ierosinājumi:
 vēlams pašvaldības atbalsts jaunajiem cilvēkiem, kuri vēlās atvērt kādu jaunu firmu,
uzņēmumu, veikalu, kas radītu jaunas darba vietas cilvēkiem, kuri ir pašlaik bez darba;
 veicināt sadarbību;
 vairāk informēt par atlaidēm vai pašvaldības pretimnākšanu novada uzņēmējiem;
 vairāk reklamēt uzņēmējdarbībai atvēlēto pilsētas teritoriju, lai investori jau laicīgi
sāktu izsvērt iespējas attīstīt savu biznesu;
 vairāk iniciēt projektus lauku attīstībai un uzņēmēju atbalstam.

27%

7%

Pilnībā apmierina
Drīzāk apmierina
40%

6%
20%

Drīzāk
neapmierina
Ļoti neapmierina
Grūti pateikt

11.att. Novada teritorijas un tūrisma mārketinga īstenošana un attīstība (%)
Lai veicinātu ilgtspējīgu Bauskas novada tūrisma attīstību, novadā ir izstrādāta un
apstiprināta Bauskas novada tūrisma attīstības programma un rīcības plāns 2015.-2020.gadam.
Tūrisma attīstības un atpazīstamības veicināšanai veiktas šādas aktivitātes:
Izdots Bauskas pilsētas plāns (latviešu, krievu, angļu valodās), tūrisma brošūra “Kāzas
Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadā”, sertifikāti krievu valodā “Sver un mēri
Bauskā”. Sadarbībā ar SIA “RDD” izveidots inovatīvs “Sver un mēri” kolekcijas suvenīrs
“Mans mīļummetrs” (latviešu un krievu valodā).
Tūrisma informācijas centrs (turpmāk – TIC) izveidojis un koordinējis jaunu
gastronomiskā tūrisma projektu ēdināšanas uzņēmumiem “Bauskas kafejnīcu patriotiskā
nedēļa”, kas organizēta valsts svētku ietvaros no 11.-18.novembrim. Pasākuma iesaistīti deviņi
tūrisma pakalpojumu sniedzēji. TIC apkopojis, pārtulkojis (krievu, angļu, vācu valodā) un
reklamējis nozīmīgākos un tradicionālos pasākumus.
TIC sadarbībā ar novadu pašvaldībām precizējis un atkārtoti izdevis, novada tūrisma
brošūru latviešu un angļu valodā. TIC sniedzis informāciju par Bauskas novada tūrisma
pakalpojumiem un piedāvājumu Starptautiskajos tūrisma gadatirgos – Balttour 2015,
Adventour 2015, Tourest 2015, Matka 2015 un f.re.e. 2015, TT Warsav.
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Informācija par Bauskas puses tūrisma jaunumiem sniegta TV raidījumā “Dzīves virtuvē”.
TIC uzņēmis vairākas žurnālistu vizītes, iepazīstinot ar Bauskas pili un Bauskas novada
tūrisma piedāvājumu, tai skaitā Igaunijas “Postimes” žurnālistu, Lietuvas “Veidas” žurnālistu,
Somijas tūrisma operatorus, ASV žurnālisti, Japānas tūrisma operatorus.
Sadarbībā ar “Neatkarīgo Rīta Avīzi” izveidots raksts žurnālā “Māja” (29.05.2015.) par
Bauskas apkārtni. TIC uzņēma Vidzemes tūrisma asociācijas delegāciju un iepazīstināja ar
novada tūrisma piedāvājumu. TIC uzņēma Latvijas Tūrisma Aģentu un Operatoru Asociācijas
– ALTA biedrus, lai iepazīstinātu ar aktuālo tūrisma piedāvājumu Bauskas novadā un veicinātu
tā iekļaušanu savos maršrutos.
Bauskas TIC piedalījās otrajā “Latvijas Tūrisma informācijas tirgū” Gulbenē, kurā
reklamēja par Bauskas novada tūrisma piedāvājumu.
Sadarbībā ar Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem devīto reizi tika organizēti Tūrisma sezonas atklāšanas svētkus. Tradicionāli šajās
dienās jaunumus prezentēja apskates objektu īpašnieki un tūrisma pakalpojumu sniedzēji.
Aptaujas rezultāti liecina, ka 47,5 % iedzīvotāju ir apmierināti ar novada teritorijas un
tūrisma mārketinga īstenošanas un attīstības kvalitāti un pieejamību.
Ierosinājumi:
 veicināt tūrisma attīstību - vienotu sadarbības tīklu;
 iniciēt projektus par Mēmeles ielas sakārtošanu, Vecpilsētas atdzimšanu;
 modernizēt TIC darbību;
 izveidot pilsētas un novada tēla koncepciju;
 paplašināt atpūtas vietas un tūrisma piedāvājumu novadā.
Bauskas novada pašvaldības ārējo un starptautisko sakaru politikā svarīga vieta ir atvēlēta
kultūras, sporta, izglītības un sociālajiem jautājumiem. Notiek sadarbība ar Ripinas (Polija),
Nahodas (Čehija), Hašuri (Gruzija), Hedemoras (Zviedrija), Pakrojas (Lietuva), Radvilišķu
(Lietuva) pašvaldībām noslēgto sadarbības līgumu ietvaros.
Bauskas novada pašvaldībā 2015.gadā viesojušies sadraudzības pašvaldību partneri: maijā
– Nahoda (Čehija); augustā – Hedemoras (Zviedrija), Ripinas (Polija), Radvilišķu un Pakrojas
(Lietuva) pašvaldību delegācijas- novada svētkos.
Regulāra sadarbība notiek ar ārvalstu vēstniecībām. 2015.g.maijā sadarbības vizītē ieradās
Šveices vēstniecības pārstāvji, lai iepazītos, kā Bauskas pašvaldība un uzņēmēji izmantojuši
finanšu palīdzības programmas „Altum” iespējas.
2015 gada decembrī Bauskas novada pašvaldību apmeklēja Amerikas Savienoto Valstu
vēstniece H.E.Nensija Petita, lai pārrunātu sadarbības iespējas, investīciju projektiem, u.c.
2016.gada Bauskas novada pašvaldībā vairākkārt uzņemtas Moldovas delegācijas, lai
attīstības sadarbības ietvaros gūtu pieredzi teritoriju attīstības plānošanā un atkritumu
apsaimniekošanā. Bauskas un Sorokas pašvaldība ir parakstījušas sadraudzības līgumu.
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Pilnībā apmierina

5%
31%

Drīzāk apmierina

51%

4%

9%

Drīzāk
neapmierina
Ļoti neapmierina
Grūti pateikt

12.att. Sadarbība ar starptautiskajiem partneriem (%)
Novērtējot pašvaldības sadarbību ar starptautiskajiem partneriem puse respondentu (51 %)
nevarēja novērtēt savu apmierinātību ar paveikto. 36% respondentus pašvaldības sadarbība
apmierina, 13 % pašvaldības veidotā sadarbība ar starptautiskajiem partneriem neapmierina.
Īstenotie projekti
Tūrisma stratēģijas aktualizācija, īstenošana, tūrisma pakalpojumu sniedzēju
kvalitātes uzraudzība
Gailīšu pagasta pārvaldes komunālā dienesta ēkas Kamardes ielā 5 jumta renovācija
Uzsākta un turpinās projektu īstenošana
Apmācību semināri un mācību pieredzes braucieni
Sabiedrības informēšana: TV, radio, bukleti, avīze, mājaslapa
Bauskas industriālā un loģistikas parka attīstība
Uzņēmējdarbības veicināšana, t.sk. jauniešiem
Gailīšu biznesa dārzs
Uzņēmumu sadarbības sekmēšana un popularizēšana
Uzņēmēju dienas, uzņēmēju iesaiste novada svētkos, vietējo ražotāju (amatnieku,
lauksaimnieku) mārketings un gadatirgi
Pieredzes apmaiņa ar sadraudzības pilsētām un starptautisko sadarbības programmu
ietvaros
Bauskas novada reģionālais biznesa inkubators
Novada mārketinga plāna izstrāde un īstenošana
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3. SECINĀJUMI
Pārskata periodā pašvaldība ir īstenojusi apjomīgus projektus un veikusi rīcības, lai īstenotu
ilgtermiņa prioritāti - pievilcīga un droša dzīves un darba vide. Kopumā 2015. -2016. gadā
pašvaldība ir pabeigusi 49 investīciju projektu īstenošanu un uzsākusi vai turpina pašlaik
īstenot 63 investīciju projektus.
Bauskas novada iedzīvotāji aptaujā sniedza savu vērtējumu par labāk paveiktiem
darbiem/īstenotiem pasākumiem/situācijas uzlabošanos novadā.

Lūdzu nosauciet 3 labāk paveiktos darbus/īstenotos
pasākumus/situācijas uzlabošanos novadā pēdējā gada laikā!
Pakalpojumu pieejamība (tirdzniecība,…
Gājēju tilta pār Mūsu rekonstrukcija
Mūsas tilta rekonstrukcija
Māju/ēku atjaunošana/renovācija
Peldbaseina būvniecības uzsākšana
Pilsētas/novada teritorijas labiekārtošana
Veloceliņu/gājēju celiņu izbūve
Ielu un ceļu pārbūve/ rekonstrukcija
Kultūras pasākumi, svētki
0

50

100

150

Balsu skaits

13. attēls. Trīs labāk paveiktie darbi/īstenotie pasākumi/situācijas uzlabošanās novadā
(respondentu skaits)
Apkopojot iedzīvotāju atbildes, kā galvenie pieci labāk paveiktie darbi novadā tika atzīmēti:
1)
2)
3)
4)
5)

kultūras pasākumi, svētku organizēšana novadā;
ielu un ceļu stāvokļa uzlabojumi novadā;
veloceliņu/gājēju celiņu izbūve novadā;
Bauskas pilsētas un novada labiekārtošanas darbi;
peldbaseina būvniecības uzsākšana.

Kā pozitīvus sasniegumus ir arī minējuši - Bauskas pilsētas un novada apzaļumošanas
pasākumu īstenošanu, Bauskas pils atjaunošanu, brīvpusdienu pieejamību, sporta centra būvi,
dažādu projektu realizāciju novadā, apgaismojuma izbūvi pagastu ielās, dažādu sporta
pasākumu rīkošanu, Vecpilsētas un Rātsnama atjaunošanu.
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Lūdzu nosauciet 3 galvenās problēmas, kuras, Jūsuprāt, pirmkārt,
būtu jārisina novadā tuvāko 3 gadu laikā!
Vides kvalitātes uzlabošana
Peldbaseina būvniecības pabeigšana
Izglītības tīkla pilnveidošana un…
Publisko ēku atjaunošana/renovācija
Bezdarba mazināšana un jaunu darba vietu…
Pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāte
Atpūtas vietu labiekārtošana
Apvedceļa būvniecība
Novada ielu/ceļu stāvokļa uzlabošana
Centrālās novada bibliotēkas būvniecība
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14.attēls. Trīs galvenās problēmas, kas būtu jārisina tuvāko trīs gadu laikā
(respondentu skaits)
Apkopojot iedzīvotāju atbildes, kā galvenās piecas problēmas novadā, kuru risinājums būtu
jārod tuvāko trīs gadu laikā, tika atzīmēts:
1) Bauskas novada Centrālās bibliotēkas celtniecība;
2) novada ielu un ceļu stāvokļa uzlabošana;
3) plānotā autoceļa E67 Via Baltica posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce) (Bauskas
apvedceļš) būvniecība, t.sk. arī trokšņa novēršana gar A7 maģistrāli;
4) atpūtas vietu labiekārtošana novadā, t.sk. arī peldvietu radīšana;
5) pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, t.sk. arī saziņa ar iedzīvotājiem
un darbinieku sadarbība ar iedzīvotājiem.
Kā būtiskas problēmas, kurām nepieciešams tūlītējs risinājums, aptaujas ietvaros iedzīvotāji ir
minējuši arī bezdarbu un darba vietu trūkumu, publisko ēku slikto tehnisko stāvokli, izglītības
tīkla pilnveidošanu un pakalpojuma pieejamību novadā (nelikvidēt pagastos skolas, nodrošināt
pulciņu pieejamību arī laukos, saglabāt skolēnu pārvadājumu pakalpojumu, ar transportu
nodrošināt arī pirmskolas izglītības iestādes u.c.), pabeigt uzsākto peldbaseina būvniecību, kā
arī risināt vides kvalitātes uzlabošanas jautājumus novadā (savest kārtībā Rīgas ielas brūkošos
namus, ierīkot apstādījumus un zaļās zonas, risināt ar transportu un lauksaimniecisko ražošanu
radīto gaisa piesārņojuma, trokšņa un smaku jautājumus u.c.), uzņēmējdarbības vides attīstību,
tūrisma infrastruktūras veidošanu, Bauskas slimnīcas un veselības pakalpojumu pieejamības
attīstību novadā, sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem, jauniešu centra izveidi un
aktivitāšu atbalstīšanu, kultūras pasākumu dažādošanu, t.sk. kopīgo pasākumu rīkošanu
ģimenēm, Bauskas novada tēla popularizēšanu, saimniecisku pašvaldības finanšu līdzekļu
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plānošanu un budžeta izpildi, sabiedriskā transporta pieejamību pagastos (grafiku izmaiņas),
u.c.
Izstrādājot attīstības programmas ikgadējo uzraudzības ziņojumu, tiek secināts, ka kopējie
Bauskas novada attīstības rādītāji ir uzlabojušies, izņemot iedzīvotāju skaitu, t.sk., ir
samazinājies bērnu un jauniešu skaits un bērnu dzimstība, ceļu satiksmes negadījumu skaits,
pieaugusi iedzīvotāju neapmierinātības ar sociālās un veselības pakalpojumu pieejamību.
Prioritāte 1 - Mobilitāte un satiksmes drošība – mērķis ir nodrošināt novada kvalitatīvu
sasniedzamību.
Pārskata periodā īstenoti Bauskas novadam stratēģiski nozīmīgi ES struktūrfondu līdzfinansēti
projekti ceļu infrastruktūras sakārtošanai:
Konkursa „Draudzīgs velosipēdistam”, kas tika īstenots Eiropas Komisijas iniciētās kampaņas
„Pārvietojies gudri” jeb “Do the right mix” ietvaros, Bauskas novada pašvaldības iestāde
„Bauskas novada administrācija”, saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas apliecinājumu „Draudzīgs velosipēdistam 2015” un „Draudzīgs velosipēdistam
2016”.
Šādus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības apliecinājuma rakstus saņēma tās
pašvaldības, uzņēmumi un iestādes, kas ir izbūvējušas vai nodrošinājušas riteņbraucējiem
aktuālu un drošu, normatīvajiem aktiem atbilstošu veloinfrastruktūru, veicinājušas velotūrismu
vai kā citādi vecinājušas velokultūras attīstību un velosipēda kā dienesta vai ikdienas transporta
izmantošanu.
Analizējot rezultatīvos rādītājus, varam secināt, ka būtiski nav mainījies kritiskā stāvoklī esošo
ceļu apjoms (28 %), par 49 % palielinājies ceļu satiksmes negadījumu skaits salīdzinot ar bāzes
gadu. Pieaugusi satiksmes intensitāte pa starptautisko autoceļu A7.
Prioritāte 2 - Kvalitatīva, droša vide – mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem nepieciešamos
sociālos, veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī sniegt kvalitatīvas vides un drošības garantijas
novada iedzīvotājiem. Prioritāte iekļauj sociālās aizsardzības un veselības aprūpes
pakalpojumus, vides kvalitāti (ūdensapgāde, atkritumu saimniecība, siltumapgāde,
labiekārtošana).
Bauskas novada pašvaldībā ieviesto Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
projektu “Ilgtspējīga lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides
kvalitātes uzlabošanai”/„Rain-Water-Man”, Nr.LLIV-339 atzinīgi novērtējis programmas
Apvienotais Tehniskais sekretariāts, projekta būvdarbu rezultāti prezentēti Latvijas Vides
investīciju fonda sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu un Fizikālās enerģētikas institūtu
rīkotajā sanāksmē „Latvijas pieredze ar lietus ūdens saistīto projektu ieviešanā - sasniegtie
rezultāti, izaicinājumi, vajadzības” 2015. gada 1.aprīlī, Rīgā, kā arī projekta “Lietus ūdens
plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā (BalticFlows)” ietvaros
rīkotajā starptautiskajā simpozijā “Sustainable Approaches to Urban Stormwater
Management”, 2015.gada 14.septembrī, Hamburgas Lietišķo zinātņu universitātē, Hamburgā,
Vācijā, kā arī Baltijas jūras pilsētu apvienības sanāksmē 2016.gada 14.oktobrī Jelgavā,
Integrētā lietusūdeņu pārvaldības projekta (iWater -Integrated Storm Water Management
Project) darba grupā.
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Ūdenssaimniecības jomā projekti tika īstenoti Bauskas novada pagastu lielākajos ciemos –
Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā, Mežotnē, Ozolainē kā arī Liellaukos, Zvaigznē un Tunkūnos.
2015. gadā noslēdzās līdz šim vērienīgais SIA “Bauskas siltums” īstenotais infrastruktūras
uzlabošanas projekts “Siltumapgādes efektivitātes paaugstināšana Bauskā”.
2015.gadā palielinājies sociālo pakalpojumu skaits (par 17,6%), reģistrēto uzņēmumu skaits
(par 70%) un samazinājies nodarīto noziegumu skaits (par 33%).
Prioritāte 3 - Konkurētspējīga izglītība – mērķis ir nodrošināt novada iedzīvotājiem
vislabākās izglītības iespējas.
2015./2016. mācību gadā Bauskas novadā vispārējo vidējo izglītību (10.-12.klase) iespējams
iegūt četrās izglītības iestādēs, vispārējo pamatizglītību (1.-9.klase) 9 izglītības iestādēs, un
speciālo, profesionālo pamatizglītību 1 izglītības iestādē. Novadā profesionālās ievirzes
izglītību var iegūt 3 izglītības iestādēs un 1 izglītības iestādē var iegūt bērnu un jauniešu
interešu izglītību.
Viens no svarīgākajiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanas nosacījumiem novadā ir
sakārtots izglītības iestāžu tīkls ar skaidri noteiktu piedāvātā izglītības pakalpojuma apmēru
katrā izglītības iestādē, modernu un sakārtotu izglītības iestāžu infrastruktūru un
profesionāliem, labi atalgotiem pedagogiem.
Izvērtēšanas rādītāju tabulā (VP.3.) kritiski rādītāji par 2015./2016.gadu nav konstatēti. Visu
rādītāju vērtību tendence pret Attīstības programmā plānoto sasniedzamo vērtību 2018.gadā ir
pozitīva. Pārskata periodā ir vērojams gan bērnu un jauniešu skaita samazinājums pret 2014.g.,
gan pieaugums salīdzinot 2016.g. (dati uz 26.09.2016.) datus ar 2015.g. datiem (t.sk.
augstskolās iestājušo skaits, izteikts procentos no absolventu skaita, ir palielinājies par 12,5%
salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu).
67,8 % aptaujātie iedzīvotāji (pilnībā apmierina 18,7 % un drīzāk apmierina 49,1 %) ir
apmierināti ar izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšanu novadā, tikai 17%
iedzīvotājus neapmierina izglītības kvalitātes un pieejamība.
Prioritāte 4 - Pievilcīga kultūras un sporta vide – mērķis ir nodrošināt iedzīvotājus un
novada viesus ar kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras un sporta pakalpojumu klāstu. Prioritāte
ietver kultūras pakalpojumus, bibliotēkas, muzejus, kultūras mantojumu, kā arī sporta un
aktīvās atpūtas pakalpojumus.
Iedzīvotāji aktīvi piedalās sporta un kultūras dzīvē. Sniegts finansiāls atbalsts Bauskas novada
pašvaldībā reģistrēto biedrību aktivitātēm kultūras un sporta jomā, pašdarbības kolektīvu un
sportistu dalībai dažādos reģionāla, nacionāla un starptautiskas nozīmes kultūras un sporta
pasākumos.
Aptaujas anketas ietvaros 68,8 % iedzīvotāju ir apmierināti ar kultūras pakalpojumu
daudzveidības un kvalitātes nodrošināšanu. Aptaujas rezultāti liecina par to, ka 65,8 %
iedzīvotāju ir apmierināti ar sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstību (sporta zāles,
stadioni, pasākumu organizācija), savukārt 21,4 % iedzīvotāju ir neapmierināti sporta un
aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību.
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Prioritāte 5 - Efektīva pārvalde – mērķis ir novadā veidot efektīvu pārvaldi un sekmēt
kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību. Prioritāte ietver Pašvaldības un iestāžu darbības
efektivitāti, uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumus, novada teritorijas un tūrisma
mārketinga pasākumus, pašvaldības sadarbību ar starptautiskajiem partneriem.
Pārskata periodā 57 % iedzīvotāju ir apmierināti ar pašvaldības iestāžu, uzņēmumu darbību un
kvalitāti (pārvaldes efektivitāti, pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, pieredzes apmaiņu).
Notikuši vairāki pieredzes apmaiņas braucieni, īstenoti sadarbības projekti.
Lai uzlabotu pārvaldi Bauskas novadā, iedzīvotāji ir ieteikuši pašvaldības administrācijai
veicināt novada un pilsētas iedzīvotāju lokālpatriotismu, izvērtēt darbinieku profesionālās
prasmes un kompetences (kultūras namu apsaimniekošanas jautājumi, kultūrvides
saglabāšana).
Kā arī iedzīvotāji aicinājuši finanšu līdzekļus ieguldīt arī pakalpojumu pieejamības uzlabošanā.
Pielikumi
1.
2.

Bauskas novada iedzīvotāju aptaujas par pašvaldības darbu 2015/2015. kopsavilkums.
Uzņēmējdarbības tendences Bauskas novadā.
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1.pielikums

BAUSKAS NOVADA IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS
REZULTĀTI PAR PAŠVALDĪBAS DARBU
2015./2016. GADĀ

Aptaujas mērķis: noskaidrot Bauskas novada iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu
2015./2016.gadā un sekmēt iedzīvotāju līdzdalību Bauskas novada attīstības programmas
2012.–2018. gadam īstenošanā. Aptaujas apkopojums tiks izmantots “Bauskas novada
Attīstības programmas 2012.–2018. gadam” īstenošanas trešā uzraudzības pārskata
sagatavošanā.
Aptaujas respondenti: Bauskas novada iedzīvotāji un personas, kas dzīvo ārpus Bauskas
novada teritorijas, bet strādā novadā.
Aptaujai tika izstrādāta anketa, kurā tika iekļauti aptaujas mērķim atbilstoši jautājumi (skatīt
anketu 1.pielikumā). Anketa ietvēra vairākus tematiskus blokus:





respondenta profilu;
jautājumus par nodarbinātību un dzīvesvietu;
dzīves vides novērtējumu Bauskas novadā;
Bauskas novada pašvaldības darba novērtējumu.

Aptaujas organizēšana: Aptaujas norises laiks no 15.08. 2016. līdz 15.09.2016. Pirms
aptaujas tika veikta anketu projekta testēšana Bauskas pilsētas svētkos “Bauskas smeķis”,
6.08.2016. pēc kura tika precizēti aptaujas anketas jautājumi un sagatavota elektroniski aptaujas
anketa ievietošanai pašvaldības mājas lapā. Aptaujas anketas tika izplatītas pašvaldības
pasākumos, pagastu pārvaldēs, bibliotēkās, Bauskas novada klientu apkalpošanas centrā un
citās novada iestādēs. Datu ievadīšanai un apstrādei tika izmantota VisiDati.lv platforma.
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Aptaujas rezultāti
Aptaujā kopumā piedalījās 363 respondenti. 73 % respondentu ir sievietes. Kopumā pārstāvētas
ir visas iedzīvotāju vecuma grupas. Visaktīvāk viedokli izteikuši iedzīvotāji vecumā grupā no
50-62 gadiem, attiecīgi 23 % jeb 85 respondenti. Vismazāk atbildes tika saņemtas no vecuma
grupas 18-24 gadi – 11 % jeb 42 respondenti. Attiecīgi pārējās vecuma grupas respondentu
skaits bija sekojošs: līdz 17 gadiem - 18%; vecuma grupā 25-34 gadi – 12 %; vecuma grupā
35-49 gadi - 19 %; vecuma grupā 63 un vairāk gadi – 17 %.
Gailīšu pagasts
5%
Dāviņu pagasts
5%
Vecsaules
pagasts
8%
Codes pagasts
9%

Citur
3%

Bauskas pilsēta
30%

Ceraukstes
pagasts
9%
Brunavas pagasts
Mežotnes pagasts
9%
10%

Īslīces pagasts
12%

1. attēls. Respondentu dzīvesvieta

Aptaujā pārstāvēts ir visu Bauskas novada pagastu iedzīvotāju viedoklis (1.att.). Visaktīvākie
bija Bauskas pilsētas (30 %), Īslīces pagasta (12 %), Mežotnes pagasta (10 %) iedzīvotāji,
bet mazāk aktīvi – Brunavas, Ceraukstes un Codes pagasta iedzīvotāji (9 % no katra pagasta).
8 % no Vecsaules pagasta, bet no Dāviņu un Gailīšu pagastiem tikai 5 %. 10 jeb 3 %
respondentu atzīmējuši, ka viņu dzīvesvieta ir citu novadu teritorija (Jūrmala, Rīga un Rundāles
novads).
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Maģistrs
11%

Doktors Cita
5%
1%

Pamatizglītība
23%

Bakalaurs/augstāk
ā profesionālā
21%

Vispārējā vidējā
13%

Nepabeigta
augstākā
8%

Vidējā
profesionālā
18%

2. attēls. Respondentu izglītība

Aptaujā piedalījās (2.att.) 84 jeb 23 % respondentu, kuriem ir pamatizglītība, 21 %
bakalaurs/augstākā profesionālā, 18 % vidējā profesionālā, 11 % ir maģistra grāds un 8 %
nepabeigta augstākā. 1 % jeb 2 respondenti atzīmējuši, ka ir doktora grāds. 5 % respondentu
norādīja, citu izglītības līmeni – 1.līmeņa augstāko un nepabeigtu vidējo.
Aptaujā ir diezgan augsts respondentu īpatsvars, kuri ir norādījuši, ka viņiem ir pamatizglītība.
Tas skaidrojams ar to, ka aptaujā piedalījās arī Bauskas izglītības iestāžu vecāko klašu skolēni
(3.att.).

Skolēns/students
Uzņēmējs

1%
16%

3%

Uzņēmuma darbinieks

27%

4%

Pašnodarbināta persona
27%

3%

14%

5%

Valsts, pašvaldības iestādes
darbinieks
Mājsaimniece
Bezdarbnieks
Pensionārs

3. attēls. Respondentu nodarbošanās
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Pēc nodarbošanās visvairāk respondentu 27 % ir norādījuši, ka ir valsts, pašvaldības iestādes
darbinieki un 26,72 % skolēni/studenti. Vismazāk bijuši bezdarbnieki (3 %), pašnodarbinātas
personas (3,5 %) un mājsaimnieces (4 %.) 1 % respondentu atzīmēja citu nodarbošanos – darbs
NVO sektorā, pārdevēja – kasiere, strādnieks.
Lauksaimniecība
Mežsaimniecība
Tūrisms
0%

Rūpniecība

1%
25%

1%
2%

8%

Transports un loģistika
21%

4%

Izglītība
Valsts/pašvaldības pārvalde

7%
1%

Būvniecība
2%

10%

3% 5%

10%

Tirdzniecība un sabiedriskā
ēdināšana
Finanses
Kultūra, sports
Dažādi pakalpojumi
Nekustamie īpašumi
Veselības/sociālā aprūpe
Cita atbilde

4. attēls. Respondentu pamatnodarbošanās joma

Vairums iedzīvotāju kā savu pamata nodarbošanos ir norādījuši izglītību (21 %). Šajā grupā
ietilpst arī 26,7 % no respondentiem, kuri vēl mācās/studē. 10 % aptaujāto iedzīvotāju
norādījuši, ka strādā valsts/pašvaldības pārvaldē un kultūras, sporta nozarē. Vēl aptaujā
piedalījās respondenti, kuri pārstāv tādas nozares, kā lauksaimniecība (8,5 %) un dažādu
pakalpojumu joma (7 %). Vismazāk pārstāvētas ir tūrisma un nekustamo īpašumu (0,5%)
nozares, kā arī mežsaimniecība un rūpniecība (1 %).
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Bauskas pilsētā
Brunavas pagastā
Ceraukstes pagastā
15%

Codes pagastā
44%

13%

Gailīšu pagasts
Dāviņu pagastā

5%

3%

4%

Īslīces pagastā
5%

4%

Mežotnes pagastā

4%

Vecsaules pagastā

1%
2%

Ārpus Bauskas novada
teritorijas
Nestrādāju/nemācos

5. attēls. Pamatdarba vai mācību iestādes atrašanaš vieta

Vairums respondentu (44 %) norādījuši, ka strādā/mācās Bauskas pilsētā. Pagastu kā savu darba
vai mācību vietu norādījuši 21 % respondentu, bet 13 % respondentu darba/mācību vieta atrodas
ārpus novada teritorijas.
Aptaujas ietvaros tika izzināts iedzīvotāju viedoklis un attieksme par iespējamo dzīves vietas
maiņu.
Vai tuvākajā laikā plānojat mainīt savu dzīves vietu?
Jā, Bauskas novada robežās

Jā, ārpus Bauskas novada robežām

4% 3%

Nē

Cits variants

8%

85%

85 % respondenti tuvākajā laikā neplāno mainīt savu dzīvesvietu, 8 % plāno pārcelties ārpus
Bauskas novada robežām, bet 3 % plāno mainīt dzīves vietu Bauskas novada robežās. Uz
jautājumu “Kāpēc jūs vēlaties mainīt dzīvesvietu?” kā galveno iemeslu 33 % respondenti ir
minējuši “labākas darba iespējas”, 12 % - “labāks pieejamo pakalpojumu klāsts”, bet 11 %
respondentu – “lai rastu labākas bērnu izglītošanas iespējas”. 44 % respondentu ir norādījuši,
ka vēlas mainīt dzīvesvietu, jo vēlas gan labākas darba iespējas, gan izglītības un pieejamos
5

pakalpojumus. Atsevišķi respondenti dzīves vietas maiņu saista ar pārcelšanos no dzīvokļa uz
privātmāju, vēlmi atgriezties dzimtajā novadā, studijām vai ģimenes apstākļu dēļ.
Viens no rādītājiem, kas raksturo iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi savā novadā ir, ieteikums
citiem arī izvēlēties dzīvot Bauskas novadā.
Vai Jūs ieteiktu saviem bērniem/draugiem dzīvot Bauskas
novadā?
140
121

117

120
100
80
60

55

54

40
16

20
0
Noteikti jā

Drīzāk jā

Drīzāk nē

Noteikti nē

Grūti pateikt

Vairums respondentu (176 jeb 48 %) norādīja, ka ieteiktu saviem bērniem/draugiem dzīvot
Bauskas novadā, tomēr 70 jeb 19 % respondentu atzīmēja, ka neieteiktu savu nākotnei saistīt
ar dzīvi Bauskas novadā. 27 % respondentu norādīja, ka grūti pateikt. Komentāri, kuri skaidro
pamatojumu respondenta ieteikumam par dzīvi Bauskas novadā, vairāk norāda, ka arī šie
respondenti, neieteiktu dzīvot Bauskas novadā saviem bērniem/draugiem.
Respondenti ir norādījuši šādus pamatojumus, kādēļ ieteiktu vai neieteiktu dzīvot Bauskas
novadā:
Ieteiktu




Visumā labi attīstīts novads
Ģeogrāfiski laba atrašanās vieta, Rīgas
tuvums nodrošina darba un izglītības
iespējas
Novadā ir vērojamas pozitīvas pārmaiņas
izglītības, kultūras, sporta jomās

Neieteiktu







Trūkst darba vietu
Darba vietas ir slikti apmaksātas
Novadā maz attīstīta ražošana
Bērni noteikti dosies strādāt uz Rīgu vai
kādu citu pilsētu, kur piedāvā plašākas
izglītības un darba iespējas
Bērni ir apmierināti ar esošo dzīvesvietu
vai paši pieņems lēmumu par savas
dzīves vietas izvēli
Salīdzinoši ar citiem novadiem, Bauskas
novadā ir maz aktivitāšu

Aptaujas ietvaros iedzīvotājiem tika lūgts novērtēt trīs labāk paveiktos darbus novadā pēdējā
gada laikā un galvenās problēmas, kuru risinājums būtu jārod tuvāko trīs gadu laikā.
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Lūdzu nosauciet 3 labāk paveiktos darbus/īstenotos
pasākumus/situācijas uzlabošanos novadā pēdējā gada laikā!
Pakalpojumu pieejamība (tirdzniecība,…
Gājēju tilta pār Mūsu rekonstrukcija
Mūsas tilta rekonstrukcija
Māju/ēku atjaunošana/renovācija
Peldbaseina būvniecības uzsākšana
Pilsētas/novada teritorijas labiekārtošana
Veloceliņu/gājēju celiņu izbūve
Ielu un ceļu pārbūve/ rekonstrukcija
Kultūras pasākumi, svētki
0

50

100

150

Balsu skaits

Apkopojot iedzīvotāju atbildes, kā galvenie pieci paveiktie darbi novadā tika atzīmēti:
1)
2)
3)
4)
5)

kultūras pasākumi, svētku organizēšana novadā;
ielu un ceļu stāvokļa uzlabojumi novadā;
veloceliņu/gājēju celiņu izbūve novadā;
Bauskas pilsētas un novada labiekārtošanas darbi;
peldbaseina būvniecības uzsākšana.

Respondenti ir minējuši arī konkrētus veiksmīgi īstenotus projektus, piem., Mūsas tilta
rekonstrukciju, gājēju tilta pār Mūsu rekonstrukciju, Rātsnama atjaunošanu, Bauskas pils
atjaunošanu. Atsevišķos gadījumos kā labi paveiktu darbu respondenti ir atzīmējuši arī
brīvpusdienu pieejamību, apgaismojuma izbūvi pagastu ielās, dažādu sporta pasākumu
rīkošanu u.c.
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Lūdzu nosauciet 3 galvenās problēmas, kuras, Jūsuprāt, pirmkārt,
būtu jārisina novadā tuvāko 3 gadu laikā!
Vides kvalitātes uzlabošana
Peldbaseina būvniecības pabeigšana
Izglītības tīkla pilnveidošana un…
Publisko ēku atjaunošana/renovācija
Bezdarba mazināšana un jaunu darba vietu…
Pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāte
Atpūtas vietu labiekārtošana
Apvedceļa būvniecība
Novada ielu/ceļu stāvokļa uzlabošana
Centrālās novada bibliotēkas būvniecība
0

50

100
Balsu skaits

150

Apkopojot iedzīvotāju atbildes, kā galvenās piecas problēmas novadā, kuru risinājums būtu
jārod tuvāko trīs gadu laikā, tika atzīmēts:
1) Bauskas novada Centrālās bibliotēkas celtniecība;
2) novada ielu un ceļu stāvokļa uzlabošana;
3) plānotā autoceļa E67 Via Baltica posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce) (Bauskas
apvedceļš) būvniecība, t.sk. arī trokšņa novēršana gar A7 maģistrāli;
4) atpūtas vietu labiekārtošana novadā, t.sk. arī peldvietu radīšana;
5) pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, t.sk. arī saziņa ar iedzīvotājiem
un darbinieku sadarbība ar iedzīvotājiem.
Kā būtiskas problēmas, kurām nepieciešams tūlītējs risinājums, aptaujas ietvaros iedzīvotāji ir
minējuši arī bezdarbu un darba vietu trūkumu, publisko ēku slikto tehnisko stāvokli, izglītības
tīkla pilnveidošanu un pakalpojuma pieejamību novadā (nelikvidēt pagastos skolas, nodrošināt
pulciņu pieejamību arī laukos, saglabāt skolēnu pārvadājumu pakalpojumu, ar transportu
nodrošināt arī pirmskolas izglītības iestādes u.c.), pabeigt uzsākto peldbaseina būvniecību, kā
arī risināt vides kvalitātes uzlabošanas jautājumus novadā (savest kārtībā Rīgas ielas brūkošos
namus, ierīkot apstādījumus un zaļās zonas, risināt ar transportu un lauksaimniecisko ražošanu
radīto gaisa piesārņojuma, trokšņa un smaku jautājumus u.c.), uzņēmējdarbības vides attīstību,
tūrisma infrastruktūras veidošanu, Bauskas slimnīcas un veselības pakalpojumu pieejamības
attīstību novadā, sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem, jauniešu centra izveidi un
aktivitāšu atbalstīšanu, kultūras pasākumu dažādošanu, t.sk. kopīgo pasākumu rīkošanu
ģimenēm, Bauskas novada tēla popularizēšanu, saimniecisku pašvaldības finanšu līdzekļu
plānošanu un budžeta izpildi, sabiedriskā transporta pieejamību pagastos (grafiku izmaiņas),
u.c.
Aptaujas ietvaros Bauskas novada iedzīvotājiem tika lūgts sniegt novērtējumu par dažādām
dzīves jomām, kuras raksturo Bauskas novada iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi Bauskas
8

novadā un Bauskas novada domes organizēto teritorijas pārvaldību un attīstību. Aptaujā tika
izvēlētās dzīves jomas:
1)
2)
3)
4)
5)

mobilitāte un satiksmes drošība;
kvalitatīva droša vide;
kvalitatīva izglītība;
pievilcīga kultūras un sporta vide;
efektīva pārvalde.

Šāds dzīves jomu raksturojuma iedalījums tika veidots, lai iegūtu iedzīvotāju novērtējumu un
izmantotu kā kvalitatīvu vērtējumu par “Bauskas novada attīstības programmas 2012. – 2018.
gadam” vidēja termiņa prioritāšu īstenošanu.
1. Mobilitātes un satiksmes drošība novadā
Šo jomu raksturo divi rādītāji. Līdz ar to iedzīvotāji tika lūgti novērtēt gan novada
sasniedzamību, gan ceļu kvalitāti un satiksmes drošību. Novada sasniedzamība ietvēra ne tikai
tiešu sasniedzamību, bet arī pakalpojumu saņemšanu attālināti, t.i. e-vides pieejamību un
interneta attīstību.
Novada sasniedzamība (ceļi, transporta pakalpojumi, internets u.c.);
13.8%
Pilnībā apmierina
50
52.6%
Drīzāk apmierina
191
23.4%
Drīzāk neapmierina
85
6.9%
Ļoti neapmierina
25
3.3%
Grūti pateikt
12
Ceļu infrastruktūras attīstība (ceļu kvalitāte un satiksmes drošība)
5.8%
Pilnībā apmierina
21
35.3%
Drīzāk apmierina
128
36.4%
Drīzāk neapmierina
132
19%
Ļoti neapmierina
69
3.6%
Grūti pateikt
13
Aptaujātie iedzīvotāji ir atzīmējuši, ka vairumā ir apmierināti (241 respondenti vai 67%) ar
novada sasniedzamību, kamēr ar ceļu infrastruktūras attīstību novadā apmierināti ir tikai 149
vai 41% respondentu. Ceļu kvalitāti un satiksmes drošību katrs piektais aptaujātais iedzīvotājs
ir novērtējis ka „ļoti neapmierina”.
2. Kvalitatīva, droša vide
Jomas raksturojumam ir izvēlēti 11 rādītāji. Iedzīvotājiem tika jautāts par sociālās aizsardzības
pakalpojumu pieejamību un attīstību, veselības aizsardzības pakalpojumu pieejamību un
attīstību, siltumapgādes attīstību (infrastruktūra, pakalpojuma pieejamība un kvalitāte),
ūdensapgādes attīstību (infrastruktūra, pakalpojuma pieejamība un kvalitāte), labiekārtošanas
darbiem, t.sk., taku, atpūtas vietu ierīkošanu, drošas vides uzturēšana (infrastruktūra, kārtības
sargu nodrošināšana). Kā arī tika jautāts vai iedzīvotājus apmierina gaisa kvalitāte, trokšņu
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līmenis, dzeramā ūdens kvalitāte, peldvietu ūdeņu pieejamība un kvalitāte un atkritumu
apsaimniekošana.
Sociālās aizsardzības pakalpojumu pieejamība un attīstība
Pilnībā apmierina
36
Drīzāk apmierina
180
Drīzāk neapmierina
56
Ļoti neapmierina
22
Grūti pateikt
69
Veselības aizsardzības pakalpojumu pieejamība un attīstība
Pilnībā apmierina
30
Drīzāk apmierina
120
Drīzāk neapmierina
137
Ļoti neapmierina
55
Grūti pateikt
21

9.9%
49.6%
15.4%
6.1%
19%

8.3%
33.1%
37.7%
15.2%
5.8%

Siltumapgādes attīstība (infrastruktūra, pakalpojuma pieejamība un kvalitāte)
12.1%
Pilnībā apmierina
44
40.8%
Drīzāk apmierina
148
11.3%
Drīzāk neapmierina
41
3%
Ļoti neapmierina
11
32.8%
Grūti pateikt
119
Ūdensapgādes attīstība (infrastruktūra, pakalpojuma pieejamība un kvalitāte)
19.8%
Pilnībā apmierina
72
49.9%
Drīzāk apmierina
181
12.4%
Drīzāk neapmierina
45
6.3%
Ļoti neapmierina
23
11.6%
Grūti pateikt
42
Labiekārtošanas darbi, t.sk., taku, atpūtas vietu ierīkošana
Pilnībā apmierina
42
Drīzāk apmierina
161
Drīzāk neapmierina
98
Ļoti neapmierina
30
Grūti pateikt
32

11.6%
44.4%
27%
8.3%
8.8%

Drošas vides uzturēšana (infrastruktūra, kārtības sargu nodrošināšana)
9.1%
Pilnībā apmierina
33
30.3%
Drīzāk apmierina
110
31.7%
Drīzāk neapmierina
115
10.7%
Ļoti neapmierina
39
18.2%
Grūti pateikt
66
Vai Jūs apmierina gaisa kvalitāte?
Pilnībā apmierina
Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Ļoti neapmierina

76
153
77
25

20.9%
42.1%
21.2%
6.9%
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Grūti pateikt

32

8.8%

Vai Jūs apmierina trokšņa līmenis?
Pilnībā apmierina
Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Ļoti neapmierina
Grūti pateikt

66
147
68
55
27

18.2%
40.5%
18.7%
15.2%
7.4%

Vai Jūs apmierina dzeramā ūdens kvalitāte mājvietā?
Pilnībā apmierina
109
Drīzāk apmierina
152
Drīzāk neapmierina
51
Ļoti neapmierina
30
Grūti pateikt
21

30%
41.9%
14%
8.3%
5.8%

Vai Jūs apmierina peldvietu ūdeņu pieejamība un kvalitāte?
Pilnībā apmierina
42
Drīzāk apmierina
102
Drīzāk neapmierina
98
Ļoti neapmierina
64
Grūti pateikt
57
Vai Jūs apmierina atkritumu apsaimniekošana?
Pilnībā apmierina
86
Drīzāk apmierina
178
Drīzāk neapmierina
52
Ļoti neapmierina
18
Grūti pateikt
29

Balsu skaits

Pilnībā apmierina

Drīzāk apmierina

11.6%
28.1%
27%
17.6%
15.7%

23.7%
49%
14.3%
5%
8%

Drīzāk neapmierina

200
180
160
140
120
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40
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0

6) attēls. Respondentu vērtējums vides kvalitāti.
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Novērtējot respondentu apmierinātību ar vides kvalitātes rādītājiem (6. att.), var secināt, ka
Bauskas novada iedzīvotāji visvairāk ir apmierināti ar atkritumu apsaimniekošanu, dzeramā
ūdens kvalitāti un ūdensapgādes attīstību (infrastruktūra, pakalpojuma pieejamība un kvalitāte),
bet nav apmierināti ar veselības aizsardzības pakalpojumu pieejamību un attīstību novadā, un
drošas vides uzturēšanu (infrastruktūra, kārtības sargu nodrošināšana).
Sociālās aizsardzības pakalpojumu pieejamība
Veselības aizsardzības pakalpojumu pieejamība
Siltumapgādes attīstība
Ūdensapgādes attīstība
Labiekārtošanas darbi
Drošas vides uzturēšana
Gaisa kvalitāte
Trokšņu līmenis
Dzeramā ūdens kvalitāte
Peldvietu ūdeņu pieejamība un kvalitāte
Atkritumu apsaimniekošana

Apmierināti %
59.5
41.3
52.9
69.7
55.9
39.4
63.1
58.7
71.9
39.7
72.7

Neapmierināti %
21.5
52.9
14.3
18.7
35.3
42.4
28.1
33.9
22.3
44.6
19.3

3. Kvalitatīva izglītība
Šo jomu raksturo iedzīvotāju vērtējums par izglītības kvalitāti un pieejamību Bauskas novadā.
Tas ietver pirmskolas, pamata, vidējās, profesionālās, neformālās un mūžizglītības kopējo
novērtējumu. Detalizētāks izglītības pakalpojuma novērtējums šīs aptaujas ietvaros nav veikts.
Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana (pirmskolas, pamata, vidējā,
profesionālā, neformālā un mūžizglītība)
Pilnībā apmierina 68
18.7%
Drīzāk apmierina 178
49%
Drīzāk neapmierina51
14%
Ļoti neapmierina 11
3%
Grūti pateikt
55
15.2%
246 jeb 68 % respondentu apmierina izglītības kvalitāte un pieejamība novadā, lai gan vairums
no tiem (178 jeb 49 %) ir atzīmējuši, ka „Drīzāk apmierina”. 62 jeb 17 % respondentu
neapmierina – no kuriem 3 % ir ļoti neapmierināti. 55 respondenti (15 %) norādījuši – grūti
pateikt.
4. Pievilcīga kultūras un sporta vide
Raksturojot šo jomu, iedzīvotājiem tika lūgts novērtēt kultūras pakalpojumu daudzveidības un
kvalitātes nodrošināšanu un sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstību.
Kultūras pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes nodrošināšana
Pilnībā apmierina 55
15.2%
Drīzāk apmierina 194
53.4%
Drīzāk neapmierina62
17.1%
Ļoti neapmierina 11
3%
Grūti pateikt
41
11.3%
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Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstība
Pilnībā apmierina 47
12.9%
Drīzāk apmierina 191
52.6%
Drīzāk neapmierina60
16.5%
Ļoti neapmierina 17
4.7%
Grūti pateikt
48
13.2%
249 jeb 68,6 % respondenti ir apmierināti ar kultūras pakalpojumu daudzveidību un kvalitāti,
bet 73 jeb 20 % nav apmierināti (no kuriem 3 % ir ļoti neapmierināti) ar kultūras pakalpojumiem
Bauskas novadā.
5. Efektīva pārvalde
Aptaujas ietvaros iedzīvotājiem tika lūgts novērtēt pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbības
kvalitāti (pakalpojumu kvalitāte un pieejamība, pieredzes apmaiņa), pašvaldības ieguldījumu
uzņēmējdarbības veicināšanā (atbalsts uzņēmējiem, sakārtota infrastruktūra, sadarbības
sekmēšana un popularizēšana), novada teritorijas un tūrisma mārketinga īstenošanu un attīstību,
kā arī pašvaldības sadarbību ar starptautiskajiem partneriem.
Pašvaldības iestāžu, uzņēmumu darbība un kvalitāte (pakalpojumu kvalitāte un
pieejamība, pieredzes apmaiņa)
Pilnībā apmierina 26
7.2%
Drīzāk apmierina 181
49.9%
Drīzāk neapmierina63
17.4%
Ļoti neapmierina 21
5.8%
Grūti pateikt
72
19.8%
Uzņēmējdarbības veicināšana (atbalsts uzņēmējiem, sakārtota infrastruktūra,
sadarbības sekmēšana un popularizēšana)
Pilnībā apmierina 19
5.2%
Drīzāk apmierina 100
27.5%
Drīzāk neapmierina87
24%
Ļoti neapmierina 24
6.6%
Grūti pateikt
133
36.6%
Novada teritorijas un tūrisma mārketinga īstenošana un attīstība
Pilnībā apmierina 27
7.4%
Drīzāk apmierina 146
40.2%
Drīzāk neapmierina71
19.6%
Ļoti neapmierina 21
5.8%
Grūti pateikt
98
27%
Sadarbība ar starptautiskajiem partneriem
Pilnībā apmierina 17
4.7%
Drīzāk apmierina 114
31.4%
Drīzāk neapmierina34
9.4%
Ļoti neapmierina 13
3.6%
Grūti pateikt
185
51%
Kopumā Bauskas novada iedzīvotāji ir apmierināti ar pārvaldes darbu. 207 jeb 57 %
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respondentus apmierina pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbība, tomēr 84 jeb 23 %
respondenti ir norādījuši, ka nav apmierināti, bet katrs piektais aptaujātais norādījis, ka nav
viedokļa šajā jautājumā
Novērtējot uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumus novadā, iedzīvotāji ir vienlīdz gan
apmierināti, gan neapmierināti – 119 jeb 33 % respondentu novērtē pozitīvi pašvaldības darbību
šajā jomā, tomēr 111 jeb 31 % respondentu uzskata, ka uzņēmējdarbība netiek veicināta.
Vairumam respondentu (133 jeb 36 % ) ir bijis grūti atbildēt vai arī nav viedokļa šajā jautājumā.
173 jeb 47 % aptaujāto iedzīvotāju apmierina aktivitātes Bauskas novada teritorijas un tūrisma
mārketinga jomā, tomēr viena ceturtdaļa aptaujāto nav apmierināti ar pašvaldības īstenoto
mārketingu novada attīstībai.
131 jeb 36 % respondentu pašvaldības sadarbību ar starptautiskajiem partneriem ir vērtējuši
pozitīvi, tikai 37 jeb 13 % respondentus pašvaldības veidotā sadarbība ar starptautiskajiem
partneriem neapmierina. Puse respondentu (185 jeb 51 %) atzīmēja, ka ir grūti novērtēt
pašvaldības sadarbību ar starptautiskajiem partneriem.
Kopumā Bauskas novada iedzīvotāji ir apmierināti ar pārvaldes darbu. Jāatzīmē, ka vērtējot
pārvaldes darba efektivitāti, ļoti augts ir bijis respondentu skaits (20 - 51 %), kuri ir atbildējuši
“Grūti pateikt”. Iespējami, ka tas ir skaidrojams ar to, ka daļa respondentu paši strādā
pašvaldības iestādēs un ir atturējušies sniegt pašnovērtējumu vai arī iedzīvotājiem trūkst
informācijas, intereses par pašvaldības pārvaldes darbu.
Raksturojot dzīves kvalitāti novadā, iedzīvotājiem tika lūgts sniegt kopēju novērtējumu par
dzīves kvalitāti Bauskas novadā.

Vai Jūs kopumā esat apmierināts (-a) ar
dzīves kvalitāti Bauskas novadā?

Pilnībā apmierina

1%

Drīzāk apmierina

11% 10%
14%

64%

Drīzāk
neapmierina
Ļoti neapmierina
Grūti pateikt

260 iedzīvotāju atbildes jeb 74 % aptaujas respondentu norāda, ka ir apmierināti ar dzīvi
novadā, kas, neraugoties uz kritiskajiem vērtējumiem dažādās dzīves jomās, tomēr ir augsts
novērtējums dzīves vides kvalitātei Bauskas novadā. Atsaucoties uz aptaujas iepriekš
noskaidroto, jāatzīmē, ka 48 % respondentu ieteica saviem bērniem/draugiem dzīvot Bauskas
novadā.
Iedzīvotāji tika lūgti arī pamatot, kāpēc viņi ir vai nav apmierināti ar dzīves kvalitāti Bauskas
novadā. Savu apmierinātības pamatojumu izteica 136 jeb 37.5 % no aptaujas dalībniekiem.
Pieņemot, ka respondenta vērtējums tiek iedalīts divās kategorijās: apmierināts – pozitīvs
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vērtējums, neapmierināts – negatīvs vērtējums par dzīves kvalitāti novadā, tad arī iedzīvotāju
pamatojumus var sagrupēt divās grupās – pozitīvs un negatīvs vērtējums (7. att.).

Negatīvs
vērtējums

Pozitīvs
vērtējums

7) Attēls. Dzīves kvalitātes vērtējums.

No respondentiem, kas snieguši savus pamatojumus, vairāk ir snieguši pozitīvu vērtējumu –
69% no pamatojumiem bija pozitīvi. Novada iedzīvotāju atbildes var sagrupēt 3 grupās, kas
novadā uzlabo dzīves kvalitāti:
1) skaista, sakopta vide (minējuši 63 %);
2) visa nepieciešamā pieejamība, tuvums (minējuši 17 %);
3) Bauskas novada attīstība (minējuši 20 %).
Negatīvā vērtējuma sniegtās atbildes var sagrupēt grupās:
1) nav izaugsmes iespēju vai darba iespējas novadā (minējuši 50 %);
2) pašvaldības sniegtie pakalpojumi (minējuši 35 %).
Aptaujas ietvaros iedzīvotājiem tika lūgts novērtēt Bauskas novada pašvaldības darbu pašvaldības darbinieku zināšanas un kompetences, pašvaldības darbinieku attieksmi pret
iedzīvotājiem, pieejamo informāciju par pašvaldības pakalpojumiem, aktualitātēm,
pieņemtajiem lēmumiem.
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Drīzāk apmierina
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Drīzāk neapmierina

60

Ļoti neapmierina
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Grūti pateikt
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Pašvaldības
Pašvaldības
Pieejamā informācija
darbinieku zināšanas darbinieku attieksme
par pašvaldības
un kompetences
pret iedzīvotājiem pakal., aktual., lēm.

Vairāk kā puse jeb 53 % respondentu apmierina pašvaldības darbinieku zināšanas un
kompetences, bet 65 jeb 18 % respondenti tomēr nav apmierināti ar pašvaldības darbinieku
zināšanām.
Katrs otrais respondents ir apmierināts, bet katrs ceturtais aptaujas respondents nav apmierināts
ar pašvaldības darbinieku attieksmi pret iedzīvotājiem.
212 jeb 58 % respondentu apmierina pieejamās informācijas apjoms par pašvaldības darbu, bet
70 jeb 19 % respondentu ir norādījuši, ka sniegtās informācijas apjoms ir nepietiekošs,
neapmierinošs.
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Aptaujas ietvaros respondentiem tika lūgts sniegt ierosinājumus par to, kāda veida
informāciju par notiekošo un iespējām Bauskas novadā, iedzīvotāji vēlētos saņemt un izteikt
priekšlikumus novada attīstībai.

Kāda veida informāciju par notiekošo un iespējām Bauskas
novadā Jūs vēlētos saņemt vairāk no pašvaldības?
Esošā informācija ir pietiekoša

10,0%
3,9%

12,9%
55,0%

4,1%
5,1%

Detalizētāku informāciju par
pasākumiem novadā
Par jaunajiem projektiem/ iespēju
piedalīties
Par novada aktualitātēm
Par izglītības iespējām visām
vecuma grupām/lekcijām, kursiem
Sporta nozari/iespējām

4,4%
Par pašvaldības darbu
4,6%
Cits variants

Apkopojot saņemtos ieteikumus, pašvaldībai vēlams sniegt:
1)
2)
3)
4)
5)

vairāk informāciju par pašvaldības darbu kopumā;
detalizētāku informāciju par pasākumiem novadā;
vairāk informāciju par jaunajiem projektiem/ iespēju tajos piedalīties;
vairāk informāciju par visa novada aktualitātēm;
vairāk informāciju par izglītības iespējām visām vecuma grupām/ lekcijām, kursiem.

Attiecībā par pašvaldības darbu kopumā iedzīvotāji vēlas zināt, kam adresēt jautājumus par
korupciju novadā, kur noskaidrot par pašvaldības pakalpojumiem un pieņemtajiem lēmumiem,
par apsaimniekošanas izmaiņām, par sociālā dienesta darbību, pabalstiem, par domes sēdēm
un tikšanos ar iedzīvotājiem, par atkritumu šķirošanas iespējām novadā, u.c.
Aptaujas anketas noslēgumā iedzīvotāji tika aicināti sniegt savus priekšlikumus Bauskas
novada attīstībai. Uz šo jautājumu respondenti atbildēja ļoti dažādi un daudzpusīgi. Apkopojot
un sagrupējot iedzīvotāju atbildes var izvedot atbilžu top 5, un tas būtu, vēlams:
1)
2)
3)
4)
5)

uzlabot pašvaldības administrācijas darbu un pašvaldības sniegtos pakalpojumus;
vairāk organizēt sporta pasākumus/aktīvās atpūtas aktivitātes novadā;
attīstīt novada vides labiekārtošanas/apzaļumošanas projektus;
vairāk ieguldīt novada ceļu/ielu rekonstrukcijas projektos;
vairāk atbalstīt kultūras pasākumus un aktivitātes.
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Lūdzu sniedziet savus priekšlikumus Bauskas novada attīstībai!
8,0%

3,9%
5,2%

17,3%

6,4%

11,3%

7,0%

9,5%

7,4%
7,4%

7,8%

8,7%

Administrācijas darba un pašvaldības sniegto pakalpojumu uzlabošana
Sporta pasākumi/aktīvās atpūtas aktivitātes novadā
Novada vides labiekārtošana/apzaļumošana
Novada ceļu/ielu rekonstrukcija
Kultūrvides uzlabošana
Izglītības pieejamība, kvalitātes uzlabošana
Darba vietu radīšana/ uzņēmējdabības atbalstīšana
Centrālās bibliotēkas celtniecība
Atpūtas, izkalides vietu labiekārtošana/jaunu izveide
Apvedceļa būvniecība, t.sk. trokšņa novēršana
Tūrisma attīstība
Cits variants

Respondentu atbildes bijā ļoti dažādas un daudzpusīgas, skaitliski mazāk pieminētās tika
apkopotas sadaļā „Cits variants”. Šeit bez augstāk minētajām tiek atzīmētas: sabiedriskā
transporta pakalpojumu pieejamības uzlabošana; drošas vides novadā attīstīšana (klaiņojošu
dzīvnieku problēmas novēršana, kārtības sargu palielināšana pagastos, graustu likvidācija
u.c.); veselības aprūpes atbalstīšana (medicīnas pakalpojumu pieejamības uzlabošana,
slimnīcas atjaunošana u.c.); baseina būvniecības pabeigšana; publisko ēku atjaunošana u.c.

Bauskas novada administrācija pateicas visiem aptaujas dalībniekiem par sniegto vērtējumu
un ierosinājumiem!
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APTAUJAS ANKETA BAUSKAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM
Cienījamais Bauskas novada iedzīvotāj!
AICINĀM JŪS PIEDALĪTIES APTAUJĀ, LAI NOSKAIDROTU BAUSKAS NOVADA IEDZĪVOTĀJU VIEDOKLI PAR
PAŠVALDĪBAS DARBU 2015./2016. GADĀ UN SEKMĒTU JŪSU LĪDZDALĪBU BAUSKAS NOVADA ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMAS 2012. – 2018. GADAM ĪSTENOŠANĀ!
Anketas ir anonīmas, aptaujas rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā un tos izmantos “Bauskas novada Attīstības programmas
2012. – 2018. gadam” īstenošanas uzraudzības pārskata 2015. gadam sagatavošanā, Bauskas novada Teritorijas plānojuma 2012. –
2023. gadam un Bauskas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam īstenošanas ietekmes uz vidi monitoringa ziņojuma
sagatavošanā. Sagatavotie pārskati būs pieejami Bauskas novada mājas lapā: www.bauska.lv
Lūgums anketas aizpildīt un elektroniski nosūtīt Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļai uz e-pastu:
Jolanta.Guza@bauska.lv vai iesniegt papīra formātā Bauskas novada domē, pagasta pārvaldēs vai tuvākajā Bauskas novada
bibliotēkā līdz š.g. 15. septembrim. Paldies!
1.Jūsu dzimums



Sieviete
Vīrietis

2.Jūsu vecums
 Līdz 17 gadiem
 18 – 24
 25 - 34
 35 – 49
 50 – 62
 63 un vairāk

3.Jūsu dzīves vieta (iespējama
tikai viena atbilde)
 Bauskas pilsēta
 Brunavas pagasts
 Ceraukstes pagasta
 Codes pagasts
 Dāviņu pagasts
 Gailīšu pagasts
 Īslīces pagasts
 Mežotnes pagasts
 Vecsaules pagasts
Citur______________________

6.Jūsu pamatnodarbošanās
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība
 Tūrisms
 Rūpniecība
 Būvniecība
 Transports un loģistika
 Izglītība
 Valsts/pašvaldības
pārvalde
 Tirdzniecība un sabiedriskā
ēdināšana
 Finanses
 Kultūra, sports
 Dažādi pakalpojumi
 Nekustamie īpašumi
 Veselības/sociālā aprūpe
 Cita atbilde __________

4.Jūsu izglītība (iespējama
tikai viena atbilde)
 Pamatizglītība
 Vispārējā vidējā
 Vidējā profesionālā
 Nepabeigta austākā
 Bakalaurs/augstākā
profesionālā
 Maģistrs
 Doktors
 Cita_______________

7.Jūsu pamatdarba vai mācību
iestāde atrodas
 Bauskas pilsētā
 Brunavas pagastā
 Ceraukstes pagastā
 Codes pagastā
 Dāviņu pagastā
 Īslīces pagastā
 Mežotnes pagastā
 Vecsaules pagastā
 Ārpus Bauskas novada
teritorijas
 Nestrādāju/nemācos

5.Jūsu nodarbošanās










8.Vai tuvākajā laikā
plānojat mainīt savu
dzīves vietu?
 Jā, Bauskas novada
robežās
 Jā, ārpus Bauskas
novada robežām
 Nē
 Cits variants _________

Skolēns/students
Uzņēmējs
Uzņēmuma darbinieks
Pašnodarbināta persona
Valsts, pašvaldības iestādes
darbinieks
Mājsaimniece
Bezdarbnieks
Pensionārs
Cita_________________
9.Kāpēc jūs vēlaties mainīt
dzīves vietu (aizpilda, ja 8.
jautājumā atbilde bija “jā”)
 Labākas darba iespējas
 Labākas bērnu
izglītošanās iespējas
 Labāks pieejamo
pakalpojumu klāsts
 Cits variants _________

10.Vai Jūs ieteiktu saviem bērniem/draugiem dzīvot
Bauskas novadā?
 Noteikti jā
 Drīzāk jā
 Drīzāk nē
 Noteikti nē
 Grūti pateikt
Lūdzu pamatojiet atbildi___________________________

11.Lūdzu nosauciet 3 labāk paveiktos darbus/īstenotos pasākumus/situācijas uzlabošanos novadā pēdējā gada laikā!
11.1.____________________________________________________________________________________________
11.2. ____________________________________________________________________________________________
11.3. ____________________________________________________________________________________________
12. Lūdzu nosauciet 3 galvenās problēmas, kuras, Jūsuprāt, pirmkārt, būtu jārisina novadā tuvāko 3 gadu laikā!
12.1._____________________________________________________________________________________________
12.2. ____________________________________________________________________________________________

12.3. ____________________________________________________________________________________________
Domājot par dzīvi Bauskas novadā, lūdzu novērtējiet, cik lielā mērā esat apmierināts(-a) ar šādām dzīves jomām:
Pilnībā
apmierina
MOBILITĀTE UN SATIKSMES DROŠĪBA
13.Novada sasniedzamība (ceļi, transporta pakalpojumi, internets
u.c.)
14.Ceļu infrastruktūras attīstība (ceļu kvalitāte un satiksmes
drošība)
KVALITATĪVA, DROŠA VIDE
15.Sociālās aizsardzības pakalpojumu pieejamība un attīstība
16.Veselības aizsardzības pakalpojumu pieejamība un attīstība
17.Siltumapgādes attīstība (infrastruktūra, pakalpojuma
pieejamība un kvalitāte)
18.Ūdensapgādes attīstība (infrastruktūra, pakalpojuma
pieejamība un kvalitāte)
19.Labiekārtošanas darbi, t.sk., taku, atpūtas vietu ierīkošana
20.Drošas vides uzturēšana (infrastruktūra, kārtības sargu
nodrošināšana)
21.Vai Jūs apmierina gaisa kvalitāte?
22.Vai Jūs apmierina trokšņa līmenis?
23.Vai Jūs apmierina dzeramā ūdens kvalitāte mājvietā?
24.Vai Jūs apmierina peldvietu ūdeņu pieejamība un kvalitāte?
25.Vai Jūs apmierina atkritumu apsaimniekošana?
KVALITATĪVA IZGLĪTĪBA
26.Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana
(pirmskolas, pamata, vidējā, profesionālā, neformālā un
mūžizglītība)
PIEVILCĪGA KULTŪRAS UN SPORTA VIDE
27.Kultūras pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes
nodrošināšana
28.Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstība
EFEKTĪVA PĀRVALDE
29.Pašvaldības iestāžu, uzņēmumu darbība un kvalitāte
(pakalpojumu kvalitāte un pieejamība, pieredzes apmaiņa)
30.Uzņēmējdarbības veicināšana (atbalsts uzņēmējiem, sakārtota
infrastruktūra, sadarbības sekmēšana un popularizēšana)
31.Novada teritorijas un tūrisma mārketinga īstenošana un
attīstība
32.Sadarbība ar starptautiskajiem partneriem
33. Vai jūs kopumā esat apmierināts (-a) ar dzīves kvalitāti
Bauskas novadā?
Lūdzu pamatojiet savu atbildi__________________________

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
neapmierina

Ļoti
neapmierina

Grūti
pateikt
















































































































































































Drīzāk
neapmierina




Ļoti
neapmierina




Kā jūs vērtējat Bauskas novada pašvaldības darbu?
34. Pašvaldības darbinieku zināšanas un kompetences
35. Pašvaldības darbinieku attieksmi pret iedzīvotājiem
36. Vai jūs apmierina pieejamā informācija par pašvaldības
pakalpojumiem, aktualitātēm, pieņemtajiem lēmumiem?

Pilnībā
apmierina




Drīzāk
apmierina




Grūti
pateikt




37. Kāda veida informāciju par notiekošo un iespējām Bauskas novadā Jūs vēlētos saņemt vairāk no pašvaldības?
37.1. ____________________________________________________________________________________________
37.2. ____________________________________________________________________________________________
37.3. ____________________________________________________________________________________________
38. Lūdzu sniedziet savus priekšlikumus Bauskas novada attīstībai!
38.1. ____________________________________________________________________________________________
38.2. ____________________________________________________________________________________________
38.3. ____________________________________________________________________________________________

Paldies par atsaucību un sniegtajām atbildēm!

2. pielikums

Lursoft pētījums “Uzņēmējdarbības tendences Bauskas novadā”, 2016.gada
aprīlis
Veicot pētījumu par uzņēmējdarbības tendencēm Bauskas novadā, Lursoft apkopojis datus par
pēdējos gados jaunreģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaitu novadā. Pētījuma rezultāti rāda, ka
līdz 2015.gadam Bauskas novadā kopumā reģistrēti 3 324 uzņēmumi, no kuriem pēdējo piecu
gadu laikā reģistrēti 425. Jāpiebilst, ka šiem 3 324 uzņēmumiem līdz šā gada 13.maijam
pievienojušies vēl 29 jauni uzņēmumi.

Jaunreģistrēto uzņēmumu dinamikā pēdējos gados vērojamas izmaiņas. Novadā lielākais skaits
uzņēmumu reģistrēts 2011.gadā, kad novadu papildināja 106 jauni komersanti. Lursoft
pieejamie dati rāda, ka nākamajā gadā šis skaits saruka un novadā reģistrēja 86 uzņēmumus,
bet 2013.gadā jaunreģistrēto komersantu skaits atkal pieauga līdz 93, bet turpmākajos gados
rādītājs bijis zemāks. Attiecīgi 2014.gadā - 66, bet 2015.gadā – 74 jauni uzņēmumi. Pēdējo 15
gadu laikā Bauskas novadā visaugstākais jaunreģistrēto uzņēmumu skaits sasniegts 2008.gadā,
kad novadā reģistrēja 110 jaunus uzņēmumus, bet viszemākais – 2002.gadā, kad gada laikā
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reģistrēti vien 33 jauni uzņēmumi. Jānorāda, ka Latvijā kopumā vērojams reģistrēto uzņēmumu
skaita samazinājums. Lursoft statistiku dati rāda, ka 2014.gadā valstī kopumā reģistrēja 14,968
tūkstošus jaunu uzņēmumu, bet 2015.gadā jaunreģistrēto uzņēmumu skaits samazinājās jau līdz
13,486 tūkstošiem.
Tuvāk izpētot Bauskas novada uzņēmumu reģistrācijas un likvidācijas dinamiku, redzams, ka
novadā likvidēto uzņēmumu skaits acīmredzami piedzīvo strauju augšupeju – 2015.gadā tas
sasniedza pat 134 likvidētus uzņēmumus, kas arī bija otrs augstākais likvidēto uzņēmumu skaits
pēdējo piecpadsmit gadu laikā. Vēl augstāks šis rādītājs bija tikai 2005.gadā, kad novadā
likvidēja 153 uzņēmumus. Jāpiebilst, ka arī 2014.gadā likvidēto uzņēmumu skaits bijis augsts,
t.i., 126. Šeit jānorāda, ka valstī likvidēto uzņēmumu skaita pieaugums lielā mērā skaidrojams
ne tik daudz ar tautsaimniecības situācijas pasliktināšanos, kā ar uzņēmējdarbības vides
sakārtošanu, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta mērķtiecīgu darbību, izslēdzot no reģistriem
uzņēmumus, kuri ilgstoši neveic saimniecisko darbību.
Pētījuma ietvaros aplūkotas arī tiešās ārvalstu investīcijas Bauskas novadā. Lursoft rīcībā esošie
dati rāda, ka novadā uzkrāto tiešo ārvalstu investīciju summa kopš 1991.gada sasniegusi 2,504
milj. EUR. Novadā lielākās tiešās investīcijas ieguldījuši investori no Lietuvas, kopumā
uzņēmumu pamatkapitālos investējot 1,531 milj. EUR, kas sastāda 61,2 % no kopējā uzkrāto
tiešo ārvalstu investīciju apjoma novada uzņēmumos. Visievērojamākās tiešās ārvalstu
investīcijas veicis lietuviešu AB Linas Agro Group, kas SIA “Lielzeltiņi” un SIA “BROILEKS”
pamatkapitālos investējis kopumā 1,078 milj. EUR.
Aplūkojot populārākās Bauskas novada uzņēmējdarbības nozares, redzams, ka pirmo vietu
ieņem kravu pārvadājumi pa autoceļiem, savukārt otra populārākā nozare saistīta ar Zemgales
reģiona bagātīgā zemes resursa apgūšanu – graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu
sēklu audzēšanu.
Populārākās uzņēmējdarbības jomas Bauskas novadā:
1) kravu pārvadājumi pa autoceļiem;
2) graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana;
3) mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas
preces, dzērienus vai tabaku;
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4) pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos;
5./6) automobiļu apkope un remonts;
5./6) dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība.
Pēdējos gados uzlabojušies Bauskas novada uzņēmumu apgrozījuma rādītāji
Analizējot uzņēmējdarbības tendences Bauskas novadā, Lursoft izpētījis novada uzņēmumu
finanšu rādītājus. Aplūkojot novadā reģistrēto uzņēmumu vidējos finanšu rādītājus, redzams,
ka apgrozījums pēdējo gadu laikā ir pieaudzis.
2015.gadā novada uzņēmumu vidējais apgrozījums piedzīvoja strauju kāpumu, pakāpjoties līdz
37,619 tūkst. EUR. Jānorāda, ka, salīdzinot ar 2014.gada vidējo apgrozījumu, pērn Bauskas
novada uzņēmumu vidējais apgrozījums palielinājies par 9,2 %. Jānorāda gan, ka gada pārskatu
iesniegšanas periods vēl turpinās, līdz ar to, līdz vasaras beigām gan uzņēmumu vidējie, gan arī
kopējie rādītāji vēl var piedzīvot būtiskas izmaiņas.

Lursoft apkopotie dati rāda, ka pieaugumu piedzīvojis ne tikai novada uzņēmumu vidējais, bet
arī kopējais apgrozījums. Ja 2012. gadā Bauskas novadā reģistrētie uzņēmumi apgrozīja 182,14
milj. EUR, tad 2013.gadā rādītājs palielinājās līdz 191,88 milj. EUR, kas ir 5,1 % kāpums.
Salīdzinot ar 2013.gadu, 2014.gadā kopējais apgrozījums pieauga par 5,1 % un pārsniedza 200
milj. EUR atzīmi.
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Bauskas novada uzņēmumu kopējā apgrozījuma kāpumu varētu būt ietekmējusi novada lielāko
uzņēmumu apgrozījuma rādītāju uzlabošanās. Kā pirmās jāmin izmaiņas SIA “LIELZELTIŅI”
apgrozījuma rādītājā. Ja uzņēmuma apgrozījums 2012.gadā bija 21,306 milj. EUR, tad jau
2013.gadā tas pieauga par 19,1 % līdz 26,335 milj. EUR, bet 2014.gadā sasniedza pat 34,613
milj. EUR. Arī SIA “Baltic Dairy Board” apgrozījums 2013.gadā piedzīvoja ievērojamas
izmaiņas, pakāpjoties par 36,9 % un pārsniedzot desmit miljonu eiro atzīmi. Arī 2014.gadā tā
apgrozījums turpināja kāpt, sasniedzot jau 11,849 milj. EUR. Lursoft rīcībā esošā informācija
rāda, ka arī SIA “LRS MŪSA” neto apgrozījums 2014.gadā palielinājās līdz 8,541 milj. EUR.
Provizoriskie rezultāti liecina, ka apgrozījuma pieaugumu Bauskas novada uzņēmumi varētu
būt uzrādījuši arī pērn, jo vēl pirms novada lielāko uzņēmumu gada pārskatu rezultātu
apkopošanas Bauskas novada uzņēmumu kopējais apgrozījums 2015.gadā sasniedz jau 158
milj. EUR.

Pētījuma ietvaros aplūkoti arī novadā reģistrēto uzņēmumu vidējās peļņas rādītāji, kas pēdējo
gadu laikā ir būtiski izmainījušies. Novada uzņēmumu vidējā peļņa pēc 2013.gada augustā
rādītāja, kas bija 399 EUR, 2014.gadā piedzīvoja strauju kritumu, sarūkot vairāk nekā septiņas
reizes. Pēc straujā krituma 2014.gadā pērn uzņēmuma vidējā peļņa atkal pieaugusi līdz 317
EUR.
Pētījuma ietvaros noskaidrots, ka straujās peļņas izmaiņas varētu būt ietekmējušas novada
pelnošāko uzņēmumu peļņas rādītāju pozitīvās izmaiņas 2013.gadā. Jāsāk ar to, ka SIA
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“LIELZELTIŅI” peļņa 2013.gadā pieauga vairāk nekā trīs reizes un sasniedza 2,443 milj. EUR.
Gaļas pārstrādes uzņēmuma peļņa, lai arī samazinājās, tomēr arī 2014.gadā saglabājās augsta,
t.i., 1,656 milj. EUR. SIA “Baltic Dairy Board” peļņa pēc nodokļiem 2012.gadā bija 6,884 milj.
EUR, bet 2013.gadā tā pakāpās par 36,9 % un sasniedza 10,911 milj. EUR. Arī SIA
“BAUSKAS ALUS” peļņa pēdējos gados pieaug. Ja 2012.gadā alus ražotājs strādāja ar 385,735
tūkst. EUR peļņu, tad 2013.gadā tā pakāpās par 17 % un sasniedza 464,962 tūkst. EUR, bet
2014.gadu uzņēmums noslēdza ar peļņu, kas pārsniedza pusmiljonu eiro. Jāatzīmē, ka
2013.gadā straujo peļņas kāpumu novadā ietekmēja arī 2012.gada pelnošāko uzņēmumu vidū
esošo SIA “LRS MŪSA” un SIA “Abra Trade” peļņas pieaugums.

Apskatot Bauskas novada uzņēmumu kopējās peļņas rādītājus, redzams, ka pēdējo gadu laikā
tie bijuši mainīgi. Ja 2012.gadā Bauskas novada uzņēmumu kopējā peļņa sasniedza 16,27 milj.
EUR, tad 2013.gadā tā samazinājās līdz 14,71 milj. EUR. Lai arī 2014.gadā novada uzņēmumu
kopējā peļņa samazinājās par 47,5 %, 2015.gadā tā atkal pieaugusi līdz 9,32 milj. EUR.
Salīdzinot ar 2014.gada zemo rādītāju, pēc patlaban iesniegto gada pārskatu datiem, 2015.gadā
novada uzņēmumu kopējās peļņas rādītājs audzis par 17,1 %.
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2015.gada zemos rādītājus ietekmējis tas, ka vairāki uzņēmumi vēl nav iesnieguši savus gada
pārskatus par 2015.gadu. Par piemēru jāmin 2014. gada novada lielāko uzņēmumu SIA
“LIELZELTIŅI”, kas vēl nav iesniegusi gada pārskatu, jo tā finanšu gads noslēgsies vien
30.jūnijā. Tāpat arī viens no lielākajiem uzņēmumiem, SIA “KVĒLE” vēl nav iesniegusi gada
pārskatu par tā darbību 2015.gadā. Līdz ar to ja ņem vērā abu uzņēmumu veiksmīgo darbību
iepriekš, prognozējams, ka arī 2015.gada finanšu rādītāji būs augsti, līdz ar to būtiski mainīsies
arī novada uzņēmumu kopējie rādītāji.
Lielākais novada uzņēmums pēc apgrozījuma joprojām – SIA LIELZELTIŅI
Lursoft pētījuma rezultāti parāda, ka 2014.gadā līderpozīcijas starp novada lielākajiem
uzņēmumiem izdevies saglabāt SIA “LIELZELTIŅI”, kas jau vairākus gadus veiksmīgi atrodas
TOPa augšgalā. TOP5 līdera, kura darbība saistīta ar gaļas pārstrādi, neto apgrozījums
2014.gadā sasniedza 34,613 milj. EUR, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauga par 23,9 %.
Jāpiebilst, ka 2014.gadā SIA “LIELZELTIŅI” sasniedza augstāko apgrozījuma rādītāju savā
pastāvēšanas vēsturē. Gaļas pārstrādes uzņēmums 2013.gadā strādāja ar 2,443 milj. EUR lielu
peļņu pēc nodokļu nomaksas, bet 2014.gadā tā noslīdēja līdz 1,656 milj. EUR. Jāpiebilst, ka
SIA “LIELZELTIŅI” ir otrs lielākais putnu gaļas ražotājs Latvijā. Tas ir nepilna ražošanas cikla
uzņēmums, kas nodrošina putnu audzēšanu, svaigu broileru gaļas un tās pārstrādes produktu
ražošanu, kā arī kombinētās lopbarības ražošanu. 1994.gada jūlijā dibinātā SIA
“LIELZELTIŅI” vadība norāda, ka uzņēmums turpmāk turpinās iesākto darbu pie ražošanas
procesu uzlabošanas un pilnveidošanas, kas ļaus sabiedrībai kāpināt ražošanas apjomus un
uzlabot tās efektivitāti arī turpmāk.
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Aplūkojot Bauskas novada lielāko uzņēmumu TOP5, redzams, ka ne tikai SIA
“LIELZELTIŅI” 2014.gadā izdevies saglabāt līderpozīcijas, bet arī nākamās vietas pēdējo
divu gadu laikā palikušas nemainīgas, un arī 2014.gads nav spējis ieviest ievērojamas izmaiņas.
Lursoft apkopotie dati rāda, ka 2014.gadā TOPa otro vietu saglabāja 2008.gada jūlijā reģistrētā
SIA “Baltic Dairy Board” ar 11,849 milj. EUR apgrozījumu un peļņu 387,734 tūkst. EUR
apmērā. Jānorāda, ka 2015.gadā uzņēmuma neto apgrozījums ir sarucis līdz 9,068 milj. EUR,
un tas gadu noslēdzis ar pusmiljonu eiro lieliem zaudējumiem. Piena pārstrādes un siera
ražošanas uzņēmumam vēl aizvien seko 1991.gada septembrī dibinātais lauksaimniecības
dzīvnieku barības ražotājs SIA “LRS MŪSA”, pārskata gadā apgrozot 8,541 milj. EUR, bet
2015.gadā uzņēmuma apgrozījums sarucis par teju vienu miljonu eiro. Jānorāda, ka TOPa
ceturtajā vietā joprojām atrodas 1995.gada janvārī reģistrētais augkopības kultūru audzētājs
SIA “UZVARA-LAUKS”, kas apgrozīja vairāk nekā septiņus miljonus eiro. Lauksaimniecības
uzņēmuma apgrozījums 2015.gadā pieaudzis līdz 9,477 milj. EUR. Jānorāda, ka 2013.gada
TOPa piektās vietas ieguvējs, 2014.gadā apgrozot 4,975 milj. EUR, noslīdējis līdz sestajai
vietai. Līdz ar to 1992.gada septembrī reģistrētais elektroinstalāciju ierīkotājs SIA “KVĒLE”,
kas katru gadu sarakstā mērķtiecīgi kāpis uz augšu par vienu vietu, beidzot arī iekļuvis TOP5,
to noslēdzot ar 5,326 milj. EUR apgrozījumu.
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Bauskas novada uzņēmumos nodarbināto skaits piedzīvo kāpumu
Pēdējo gadu laikā pozitīvas tendences vērojamas Bauskas novada uzņēmumu nodarbinātībā.
Lursoft rīcībā esošie dati rāda, ka 2013.gadā nodarbināto skaits pieauga par 5,1 % un sasniedza
4 068. Pēc straujā kāpuma arī 2014.gadā nodarbināto skaits turpināja pieaugt nu jau par 4,7 %,
sasniedzot 4 268. Lai arī novadā nodarbināto skaits pieaudzis, vidējais strādājošo skaits pēdējo
trīs gadu laikā palicis nemainīgs, t.i., divi. Jāpiebilst, ka 2015.gada kritums kopējā darbinieku
skaita rādītājā ir uz to uzņēmumu rēķina, kuri vēl nav iesnieguši gada pārskatus, jo to vidū
atrodas arī divi no lielākajiem darba devējiem Bauskas novadā.

Lursoft pētījuma ietvaros aplūkoti arī lielākie darba devēji Bauskas novadā. 2014.gadā
nodarbināto skaita ziņā pārliecinoši pirmo vietu ieņem arī novada līderis pēc apgrozījuma –
SIA “LIELZELTIŅI”, kas pārskata gadā nodarbināja 376 darbiniekus. Otrs lielākais darba
devējs ir komunālo pakalpojumu un vides sakārtošanas uzņēmums SIA “VIDES SERVISS”,
kas 2014.gadā bija darba devējs vidēji 166 darbiniekiem. 1992.gada aprīlī dibinātais SIA
“VIDES SERVISS” 2014.gadā strādāja ar 2,451 milj. EUR lielu neto apgrozījumu, bet
2015.gadā tas saruka līdz 2,432 milj. EUR. Jānorāda, ka 2014.gadu uzņēmums noslēdza ar
zaudējumiem, bet 2015.gadā tam izdevies strādāt ar peļņu. Trešais lielākais darba devējs
Bauskas novadā ir SIA “KVĒLE”, kas nodrošina vidēji 140 darbavietas. Šajā sarakstā nākamā
ir 2002. gada maijā nodibinātā SIA “Bauskas slimnīca”, kas 2014. gadā bija darba devējs 122
darbiniekiem. Nodarbinot 105 strādājošos, šo sarakstu noslēdz SIA “UZVARA-LAUKS”.
Lielākie darba devēji Bauskas novadā:


SIA “LIELZELTIŅI” – 376 darbinieki;
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SIA “VIDES SERVISS” – 166 darbinieki;
SIA “KVĒLE” – 140 darbinieki;
SIA “BAUSKAS SLIMNĪCA” – 122 darbinieki;
AS “UZVARA-LAUKS” – 105 darbinieki.

Lielākais nodokļu maksātājs Bauskas novadā – SIA “LIELZELTIŅI”.
Apskatot uzņēmējdarbības tendences Bauskas novadā, izpētīts arī, kuri uzņēmumi 2015.gadā
bijuši lielākie nodokļu maksātāji.
Vislielākos nodokļu maksājumus pērn veica SIA “LIELZELTIŅI” valsts kopbudžetā
iemaksājot kopumā 2,724 milj. EUR. Gaļas pārstrādātāja veiktie nodokļu maksājumi pērn,
salīdzinot ar 2014.gadu, samazinājās par 1,4 %. Maksājumu apmēra ziņā aiz SIA
“LIELZELTIŅI” seko SIA “BAUSKAS ALUS”, kas valsts budžetu 2015.gadā papildināja ar
1,699 milj. EUR. Jāatzīmē, ka nodokļos nomaksājot 1,294 milj. EUR, šajā sarakstā pērn iekļuva
arī SIA “UZVARA-LAUKS”. Starp lielākajiem nodokļu maksātājiem ierindojas arī SIA “LRS
MŪSA”, kas nodokļos nomaksāja 898,68 tūkst. EUR. Tāpat arī šajā sarakstā iekļuvis SIA
“VIDES SERVISS” ar 804,49 tūkst. EUR lieliem nodokļu maksājumiem.

Pētījuma rezultāti rāda, ka Bauskas novada uzņēmumu kopējie nodokļu maksājumi valsts
kopbudžetā 2015.gadā sasniedza 18,14 milj. EUR, kas par 16,6 % pārsniedza 2014.gada
maksājumus, kad novada uzņēmumi valsts budžetu papildināja ar 15,12 milj. EUR.
*dati par 2015. un 2016. gadu apkopoti 13.05.2016.
9

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
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 15.p.

Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežgaļu
pamatskola” attīstības plāna 2016./2017.-2018./2019.mācību gadam
saskaņošanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
Saskaņot Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežgaļu pamatskola”
attīstības plānu 2016./2017.-2018./2019.mācību gadam saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā:
Mežgaļu pamatskolas attīstības plāns 2016./2017.-2018./2019.mācību gadam uz 27 lp.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

SASKAŅOTS
Bauskas novada domes priekšsēdētājs
_______________________
Raitis Ābelnieks

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde

„MEŽGAĻU PAMATSKOLA”
Mežgaļu skola,Brunavas pagasts, Bauskas novads, LV – 3907
Tālrunis 63946148 , e-pasts mezgali.skola@bauska.lv

Reģ. Nr. 4512901311

Izglītības iestādes direktore: Solvita Putele

ATTĪSTĪBAS PLĀNS

2016./2017.-2018./2019.m.g.

1

1. Skolas vispārīgs raksturojums
Mežgaļu pamatskola (turpmāk – Skola) ir Bauskas novada pašvaldības dibināta
vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un speciālās
pirmsskolas un pamatizglītības programmas. Mācību iestāde dibināta 1942. gada 26. oktobrī.
Skolai ir tradīcijām bagāta un sena vēsture. Visi materiāli par skolas attīstību ir savākti un
apkopoti skolas muzejā.
Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu
tiesību aizsardzības likums un citi normatīvie akti, kā arī Bauskas novada Domes apstiprināts
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežgaļu pamatskola” nolikums.
Skola akreditēta 2014.gadā. Akreditācijas termiņš 6 gadi. No 2015.gada 1.novembra skolas
direktore ir Solvita Putele.

1.1.

Atrašanās vieta

Skola atrodas Bauskas novadā, Brunavas pagastā, 86 kilometrus no Rīgas, 20 kilometrus
no Bauskas netālu no Latvijas-Lietuvas robežas Grenctāles robežkontroles punkta. Skolai ir
divas mācību ēkas, vienā no tām ir pirmsskolas izglītības grupa, bet otrā - skola. Pie skolas ir
sporta laukums.

1.2.

Īstenojamās izglītības programmas

Datums

Numurs

8.02.
2011.
18.05.
2010.

V-3911

70

V-2146

11

18.05.
2010.
7.12.
2011.

V-2145

21

V-4952

1

Kods

Pamatizglītības
programma
Speciālā
pamatizglītības
programma
izglītojamajiem ar
mācīšanās
traucējumiem
Pirmsskolas izglītības
programma
Speciālā pirmsskolas
izglītības programma
izglītojamajiem ar
valodas traucējumiem

21011111
21015611

01011111
01015511

2

grupā

Licence

Skolēnu
skaits
pirmsskolas
izglītības

Programmas
nosaukums

Skolēnu skaits
1.-9.klasē

Izglītības iestādē 2016./2017.m.g. tiek īstenotas četras izglītības programmas:

1.3.

Audzēkņu skaits

2016./2017.m.g. skolā izglītojas 81 audzēknis. Pirmsskolas izglītību apgūst 22 bērni.
Audzēkņu skaits klasēs:
1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase 6.klase 7.klase 8.klase 9.klase
Klase
Programma
Pamatizglītības 6
5
9
6
7
7
14
9
7
programma
21011111
Speciālā
2
2
1
2
1
3
pamatizglītības
programma
izglītojamajiem
ar mācīšanās
traucējumiem
21015611
Kopā
6
5
11
8
7
8
16
10
10

1.4.

Personāla sastāvs

2016./2017.m.g. skolā strādā 18 pedagoģiskie darbinieki.
Augstākā pedagoģiskā izglītība ir 13 pedagogiem, maģistra grāds – 3 skolotājiem, divi pedagogi
mācās, lai iegūtu augstāko pedagoģisko izglītību.
Pedagogu izglītība atbilst ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, plānveidīgi un
regulāri tiek pilnveidota tālākizglītības kursos.
Skolā strādā atbalsta personāls – logopēds, sociālais pedagogs, medmāsa.
Četri skolotāji savieno vairākas darbavietas, strādājot citās izglītības iestādēs.
Skolas darbiniekiem ir sadarbība metodiskajā darbā ar visām Bauskas novada izglītības
iestādēm.

1.5.

Skolas fiziskās vides raksturojums

Līdz piecām mācību dienām ilgu laika posmu skolā organizē projektu nedēļu. Līdz
piecām darba dienām mācību gada laikā katra klase var izmantot ar izglītošanās un audzināšanas
procesu saistītiem pasākumiem- adaptācijas dienām, mācību ekskursijām, pārgājieniem, sporta
pasākumiem, un citām mācību un audzināšanas darba alternatīvajām formām. Mācību nedēļas
garums ir piecas dienas.
Skolas telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, vienmēr tīras un kārtīgas. Izglītojamie
iesaistās kārtības uzturēšanā telpās saskaņā ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Sanitāri
higiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana u.tml.) klasēs un pārējās skolas
telpās atbilst normām. Skolas apkārtne ir estētiski iekārtota. Skolas apkārtnē izglītojamie ir
drošībā.
Skolā ir vienots formas elements- veste svētku pasākumiem, ārpusskolas pasākumiem.
Telpas- mājīgas, un apstākļi- labvēlīgi mācību procesa sekmīgai norisei. Kabinetos
mācību procesā tiek izmantotas interaktīvās tāfeles, pārnēsājamie vai stacionārie multimediju
projektori.
Izglītojamo sportisko aktivitāšu īstenošanai ir atjaunots un pilnveidots sporta laukums.
Izglītojamie starpbrīžos var atpūsties skolas zālē, skolas pagalmā, sporta laukumā, rotaļu
laukumā un zaļajā klasē, kā arī pēcstundu laikā- atpūtas laukumā skolas parkā.
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1.6. Sociālās vides īss raksturojums
Brunavas pagastā noteicošā ir lauksaimnieciskā darbība. Nelielai daļai iedzīvotāju
darbavietas nodrošina skola, pagasts, bibliotēkas, kultūras nams, degvielas uzpildes stacija.
Pagastā dzīvo dažādi sociāli nodrošinātu ģimeņu bērni, arī mazturīgas ģimenes, kas dzīvo mājās
ar daļējām ērtībām vai bez ērtībām. Nabadzība un maznodrošinātība ietekmē arī skolas ikdienu.
Daļai bērnu ir vienaldzīga vai negatīva attieksme pret sevi un apkārtni, nākotnes izredzes
ģimenēm saistot ar izbraukšanu uz ārzemēm vai darbu citur.
Skolas sociālā vide ir ļoti labvēlīga. Medicīnisko aprūpi skolā nodrošina skolas medmāsa.
Veselības aprūpe tiek veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem. Izglītojamā pamatdokumenti –
medicīniskā karte 026-U un izglītojamā veselības uzskaites dati atrodas skolā.
Izglītības iestāde sniedz kvalitatīvus ēdināšanas pakalpojumus izglītojamajiem un skolas
darbiniekiem. Ēdināšanas pakalpojumus nodrošina ēdināšanas uzņēmums “Aniva‟‟. Atbilstoši
normatīvajiem dokumentiem tiek nodrošināti sanitāri higiēniskie apstākļi. Ēdienu kvalitāti
nodrošina, veicot paškontroli, uzraudzību veic Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidzemgales
pārvalde.
Skolā sanitārais stāvoklis atbilst normatīvo aktu prasībām. Uzraudzību veic Valsts
veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļa.
Visus izglītojamos uz skolu nogādā divi autobusi, kuri nokļūšanu uz skolu nodrošina
maršrutos Grenctāles centrs- Mežgaļu skola, veicot 65 kilometrus, un Grenctāles pienotavaMežgaļu skola, veicot 25 kilometrus.
Sociālā vide skolā ir labvēlīga un droša, bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem ir
labvēlīga attieksme citam pret citu. Skolas atbalsta personāls kopā ar izglītības iestādes vadību
sniedz atbalstu problēmsituāciju risināšanai. Skolas sociālā pedagoga īpašā redzeslokā ir bērni,
kuriem vērojami uzvedības traucējumi, problēmas ģimenē, grūtības mācībās, atkarības
problēmas utt.

1.7.Skolas finansējums
Kopējais gada
budžets t.sk.
Pašvaldības
budžets
Valsts mērķdotācija
skolotāju algām

2014.gads EUR
356621

2015.gads EUR
325864

2016.gads
290292

201613

180744

154465

155008

145120

135827

1.8. Skolas īpašie piedāvājumi
Skolā aktīvi darbojas dažādi interešu izglītības pulciņi. Lielākā daļa 1.-4.klašu skolēnu
iesaistās tautas deju kolektīvā. Jau tradicionāli ir tautas deju kolektīvu dalībnieku koncerti
Grenctāles kultūras namā un Brunavas klubā. Šogad aizsākta sadarbība ar Sesavas pamatskolas
dejotājiem. Ar panākumiem dažādos ārpusskolas pasākumos piedalās ansambļu dalībnieki.
Sasniegumi ir konkursos „‟Balsis‟‟, „‟Bauskas balsis‟‟. Dziedātāji piedalās labdarības koncertos
pansionātā Derpele.
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Aktīvi darbojas mazpulks. Šajā mācību gadā dalībnieki piedalījušies seminārā “Sīpolu un
ķiploku audzēšana un bizness Latvijas apstākļos”, mazpulku nometnē “Visu daru es ar prieku”,
Kurzemes un Zemgales mazpulku rudens projektu forumā, Vislatvijas Mazpulku salidojumā.
Iesaistījušies individuālajos projektos “Jaukais burkāns”, “Gudrie zirnīši”, “Prieka gabaliņš”,
“Kartupeļu pētījums”, “Piena produktu parāde”,“Dārznīca”.
Liela nozīme skolēnu patriotiskuma veidošanā ir jaunsargu pulciņam. Jaunsargi piedalās
Lāčplēša dienas sacensību organizēšanā Mežgaļu pamatskolā, Lāčplēša dienas lāpu gājienā
Bauskā, piemiņas pasākumā pulkveža Berķa piemiņai, laivu brauciena nometnē, vasaras
nometnē Drabešos, jaunsargu vasaras nometnē Lejeniekos, pārgājienos, praktiskās mācībās,
starptautiskajās sacensības.
Skola saņem Bauskas novada pašvaldības finansējumu jaunsargu un mazpulku interešu
izglītības programmām, valsts budžeta mērķdotāciju sešam interešu izglītības programmāmtautas deju kolektīviem,1.-4.klašu un 5.-9.klašu ansambļiem,ritmikas pulciņam, rokdarbu
pulciņam.
Skolā darbojas Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skolas mācību treniņu grupa.
Sākumskolas izglītojamie pēc stundām apmeklē pagarinātās dienas grupu. Izglītojamiem ir
iespēja piedalīties skolas un ārpusskolas pasākumos.








Skolas piedāvājumi:

kvalitatīvs pedagogu sastāvs;
kvalitatīvs un mūsdienīgs mācību process;
pagarinātās dienas grupas 1.- 4.klašu izglītojamajiem;
skolvadības sistēma „e-klase”;
skolas bibliotēka un lasītava;
ārpusstundu un interešu izglītības pulciņu aktivitātes;
Eiropas Komisijas finansētā programmas „Skolas auglis”, „‟Skolas piens”, kas nodrošina
skolēniem bezmaksas ābolus un pienu;
 estētiska apkārtne un sakārtota vide ;
 speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
 sekmīgi tiek lietotas interneta vietnes e-klase.lv un uzdevumi.lv pedagogu, izglītojamo
vidū.

2. Skolas darbības pamatmērķi
2.1. Mērķi un uzdevumi
Mērķi: nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās
sākotnējās zināšanas un prasmes, sagatavot bērnus pamatizglītības programmas apguvei;
 veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts
pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu sasniegšanu;
 apzināt un atbalstīt izglītojamo, vecāku un pedagogu vajadzības un vēlmes, darbības
centrā liekot katra izglītojamā un darbinieka cilvēciskos panākumus, nodrošinot
izglītojamo iespējas attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, pašiniciatīvu, radošas
darbības pieredzes iegūšanu atbilstoši spējām.
Vīzija: mēs apzināti veidojamies par sabiedrību, kur cilvēki, aktīvi sadarbojoties, palīdz viens
otram dzīvot pašpietiekami un laimīgi, kur skolas absolvents - sociāli atbildīga un radoši aktīva
personība.
Misija: pamatizglītības ieguves iespēju nodrošinājums katram skolas audzēknim, radoši un
mīloši veidojot savas dzimtās vietas nākotni.
Skolas darbības mērķis attīstībai: atvērta un radoša skola, kura ir savam novadam praktiski un
ilgtermiņā noderīgs cilvēkresursu attīstības centrs,.
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Uzdevumi:
 īstenot licencētas vispārējās pamatizglītības, pirmsskolas izglītības un speciālās izglītības
programmas, to mērķus un uzdevumus;
 izvēlēties mērķtiecīgas un mūsdienīgas izglītošanas darba metodes un formas, radot
izglītojamajiem iespēju iegūt zināšanas un prasmes un veidot attieksmes, kas
nepieciešamas, lai sekmīgi un ar panākumiem turpinātu izglītību nākamajā izglītības
pakāpē ;
 nodrošināt iespēju kvalitatīvi apgūt pamatizglītību;
 racionāli izmantot izglītības procesa nodrošināšanai piešķirtos finanšu, materiālos,
personāla un informācijas resursus;
 sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu izglītības ieguvi visiem
izglītojamiem un veicinātu pozitīvu izglītojošo darbu, kvalitatīvu informācijas apmaiņu
un sadarbību izglītības programmu mērķu sasniegšanā ;
 nodrošināt pozitīvu izglītības vidi, ņemot vērā katra izglītojamā spējas un intereses, kā arī
izmantojot interaktīvas metodes, jaunākās tehnoloģijas, mācot izglītojamos mācīties un
īstenojot interešu izglītības programmas un paplašinot to skaitu atbilstoši pieprasījumam
un iespējām.

3.Skolas darba stiprās puses un tālākās attīstības uzdevumi
3.1. Pamatjoma „Mācību saturs”
Stiprās puses:
 ir licencētas un tiek īstenotas: pamatizglītības programma, speciālā pamatizglītības
programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, pirmsskolas izglītības
programma un speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas
traucējumiem;
 diferencēta pieeja mācību procesam, strādājot ar dažādu izglītības programmu skolēniem
 skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartos noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāto
saturu, skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību ;
 sociālā pedagoga, logopēda, psihologa un skolotāja palīga iekļaušana mācību procesā;
 valsts standartos paredzēto mācību saturu skolotāji īsteno pilnā apjomā;
 mācību satura apguves kvalitāti apliecina vidējie vērtējumi gadā un vērtējumi valsts
pārbaudes darbos;
 metodiskajās komisijās tiek apspriesti mācību satura jautājumi.
Tālākās attīstības uzdevumi:
 organizēt skolotāju savstarpēju pieredzes apmaiņu,lai iepazītos ar citu skolu labo praksi,
īpaši darbā ar izglītojamiem, kuri mācās pēc speciālās programmas;
 skolotājiem papildināt savas prasmes IT lietošanā sadarbībā ar izdevniecību „Lielvārds”
u.c.;
 pilnveidot mācību saturu un metodiku, izmantojot moderno tehnoloģiju iespējas.

3.2. Pamatjoma ,,Mācīšana un mācīšanās”
Skolas darba stiprās puses:
 tiek īstenotas izglītības programmas un tiek sekmēta veiksmīga pāreja no vienas uz otru
(no pirmsskolas uz pamatskolu);
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 katram mācību priekšmetam izstrādāti mācību tematiskie plāni;
 izglītojamiem, kuri mācās speciālā pamatizglītības programmā, izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem un ir integrēti klasēs, mācības notiek pēc izstrādātiem
individuāliem attīstības plāniem;
 pedagogi un metodiskās komisijas veic pašvērtējumu par mācību programmu īstenošanu;
 izstrādāta un darbojas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība;
 pedagogi pārzina mācību priekšmetu standartos noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāto
saturu, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību;
 sevi attaisnojusi iekļaujošās izglītības īstenošanas uzsākšana, īstenojot speciālās izglītības
programas;
 pedagoga palīga veiksmīga iekļaušanās mācību procesā;
 mācību priekšmetu skolotāji sadarbojas ar klašu audzinātājiem;
 mācību procesā tiek izmantotas dažādas mācību metodes ;
 pozitīva skolotāju un skolēnu sadarbība mācību procesā, labvēlīgs mikroklimats;
 stundās skolotāji rosina skolēnus izteikt savu viedokli, analizēt, spriest un prognozēt;
 tiek nodrošinātas konsultācijas visos mācību priekšmetos skolēniem pieejamā laikā;
 tiek veikta regulāra mācību sasniegumu analīze, rezultātus izmantojot turpmākajā darbā;
 skolā tiek organizēti lietderīgi, mērķtiecīgi un daudzveidīgi mācību pasākumi;
 skolotāji mācību priekšmetu programmu īstenošanā veido saikni ar reālo dzīvi, organizē
mācību ekskursijas, māca izstrādāt projekta darbus;
 skolotāji stundās izmanto interaktīvas mācību metodes, informāciju tehnoloģijas, mācību
videofilmas, pašizveidotus metodiskos materiālus;
 11 izglītības iestādes pedagogi PPDKN ir ieguvuši 3.pakāpi, 2 pedagogi ieguvuši
4.pakāpi.
Tālākās attīstības uzdevumi:
 veidot skolēnos atbildību par mācību darbu;
 motivēt skolēnus mācīties atbilstoši savām spējām;
 motivēt spējīgākos un talantīgus skolēnus papildu izzinošai darbībai;
 daudzpusīgāk izmantot IKT piedāvātās iespējas mācību stundu dažādošanai;
 uzlabot darbu iekļaujošajā izglītībā, rūpīgi izstrādājot izglītojamo individuālos izglītības
plānus un veicot skolēnu mācību sasniegumu analīzi;
 pilnveidot skolēnu patstāvīgā darba prasmes, lietderīgi plānojot un izmantojot laiku;
 uzlabot disciplīnu skolā gan stundās, gan brīvajā laikā atbilstoši iekšējās kārtības
noteikumiem;
 daudzpusīgāk izmantot elektroniskā žurnāla „E-klase” piedāvātās iespējas.

3.3. Pamatjoma „Izglītojamo sasniegumi”
Skolas stiprās puses:
 tiek veikta skolēnu sanieguma salīdzinošā analīze novada un valsts mērogā;
 skolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu uzskaitei, tās ievērošana tiek pārraudzīta
(sekmju izraksti, dienasgrāmatas, regulāri ziņojumi par skolēnu sekmēm un
sasniegumiem vecākiem, „E-klase”);
 samazinājies to skolēnu skaits, kuriem ir nepietiekams gada vērtējums;
 vairākās klašu grupās un gandrīz visos mācību priekšmetos uzlabojas skolēnu sasniegumi
ikdienas darbā;
 skolā uzskaita un analizē audzēkņu sniegumu valsts pārbaudes darbos;
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 skolai kopumā ir labi rezultāti valsts diagnosticējošos un pārbaudes darbos, dažos
priekšmetos tie ir labāki nekā vidēji novadā;
 skolēniem ir labi sasniegumi mācību olimpiādēs un konkursos.
Tālākās attīstības uzdevumi:
 padziļināti strādāt ar talantīgajiem skolēniem, pilnveidojot šī darba sistēmu un izstrādājot
kārtību;
 valodās lielāku uzmanību pievērst lasītprasmei un pareizrakstībai;
 panākt lielāku to 9. klašu skolēnu skaitu, kuri eksāmenu matemātikā u.c. nokārto
optimālā un augstā līmenī;
 pilnveidot prasmes radošo darbu rakstīšanā;
 veidot uzdevumus, kuros matemātika nepieciešama dabas un sabiedrības procesu analīzē;
 paaugstināt skolēnu sasniegumu rezultātus, palielinot viņu personisko atbildību,
pilnveidot skolēnu pašvērtēšanas prasmes.

3.4. Pamatjoma „Atbalsts izglītojamiem”
Skolas darba stiprās puses:
 skolēnu, vecāku un skolotāju veiksmīga sadarbība ar atbalsta personālu;
 pedagogi strādā individuāli gan ar talantīgajiem bērniem, gan ar izglītojamajiem, kuriem
ir grūtības mācībās;
 izglītošanās procesā sekmīgi iekļāvušies izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem;
 skola piedāvā interešu izglītības programmas dažādu vecumu skolēniem, dažādām
interesēm;
 skolas organizētajos ārpusklases pasākumos aktīvi iesaistās izglītojamie, pedagogi un
vecāki.
Tālākās attīstības uzdevumi:
 nodrošināt visa veida atbalsta sniegšanu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;
 aktualizēt darbu ar talantīgajiem izglītojamiem un izstrādāt kārtību darbā ar tiem;
 turpināt un pilnveidot darbu ar izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, turpinot izglītot
pedagogus un iepazīstoties ar citu skolu pieredzi;
 pilnveidot sadarbību ar skolēnu ģimenēm, izmantojot dažādas formas;
 paplašināt interešu izglītības programmu piedāvājumu, aktualizējot lauku vides
nozīmīgumu;
 organizēt radošās, sporta un militāras ievirzes nometnes.

3.5. Pamatjoma „Iestādes vide”
Skolas darba stiprās puses:
 skolas vide ir ļoti piemērota bērniem. Te var justies droši. Plašā skolas teritorija ir
piemērota aktivitātēm svaigā gaisā;
 skolā izstrādātas drošības tehnikas instrukcijas, ar kurām tiek iepazīstināti skolēni,
pedagogi un tehniskais personāls;
 skolēni zina un ievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus;
 tiek pilnveidota skolas kultūrvide un tradīcijas;
 skolai ir sava simbolika;
 skolēni lepojas ar savu piederību skolai;
 skolēni tiek iesaistīti skolas kultūrvides veidošanā;
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pozitīva sadarbība ar vecākiem, absolventiem un vietējo sabiedrību;
notiek plānveidīgs un regulārs skolas telpu remonts un renovācija;
mājīgs skolas telpu noformējums;
tehniskie darbinieki apzinīgi veic savus pienākumus;
regulāri tiek veikta skolas apkārtnes labiekārtošana;
skolas un skolēnu aktivitātes tiek atspoguļotas skolas informatīvajos stendos;
labi organizēti un apmeklēti svinīgie sarīkojumi un koncerti.

Tālākās attīstības uzdevumi:
 sadarbībā ar Brunavas pagasta pārvaldi turpināt risināt jautājumu par ceļa posma starp
pirmsskolas un skolas ēkām asfaltēšanu, ka arī skolas fasādes laukuma bruģēšanu;
 izglītojamajiem vēl aktīvāk līdzdarboties skolas vides sakopšanā un saudzēšanā;
 izveidot atpūtas telpu izglītojamiem;
 iegādāties jaunas rotaļu iekārtas pirmsskolas vecuma bērniem, labiekārtot rotaļu
laukumu;
 atjaunot fizisko aktivitāšu iekārtas skolas parkā;
 izveidot skolas mājas lapu.

3.6. Pamatjoma „Iestādes resursi”
Skolas darba stiprās puses:
 skolā ir nepieciešamās telpas mācību procesa, izglītojamo un pedagogu vajadzību
nodrošināšanai;
 skola ir nodrošināta ar kvalificētiem, kompetentiem pedagoģiskajiem un tehniskajiem
 darbiniekiem;
 skolā ir vērojama personāla nodarbinātības efektivitāte;
 skolā ir noteikta kārtība telpu, iekārtu un resursu izmantošanai atbilstoši vajadzībām;
 skolā ir noteikta kārtība finanšu resursu nodrošinājumam un kārtībai;
 pedagogi regulāri apmeklē kursus, piedalās tālākizglītības programmās, studē;
 visas klases ir nodrošinātas ar datortehniku un interneta pieeju;
 ir izremontētas telpas- zāle, atbalsta personāla kabinets, iegādāti jauni mācību galdi,
krēsli;
 ir paplašināts mācību līdzekļu nodrošinājums pagarināto grupu nodarbību pilnveidošanai;
 ir papildināta IT bāze ar jaunām iekārtām.

Tālākās attīstības uzdevumi:
 paplašināt pirmsskolas grupu āra atpūtas- rotaļu laukumu zonu ar 2 iekārtām;
 vairāk izmantot piedāvātās iespējas pedagoģiskā personāla profesionālai pilnveidei;
 aktualizēt metodisko komisiju darbību;
 pedagogiem pilnveidot savas prasmes IT lietošanā.

3.7. Pamatjoma „Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes
nodrošināšana”
Skolas darba stiprās puses:
 skolā mērķtiecīgi un sistemātiski tiek veikta skolas darbības pamatmērķu īstenošana;
 tiek veidota radoša vadības komanda;
 skolas darbinieku pienākumi, atbildība ir skaidri noteikti, veiksmīgi tiek organizēta
savstarpējā sadarbība;
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ir veiksmīga sadarbība ar Bauskas novada administrāciju;
ir kopīgi izstrādāts skolas attīstības plāns 2016./2017.- 2018./2019. mācību gadam;
aktīva Skolas padomes darbība
skolas darba pašnovērtēšanā iegūtie secinājumi tiek izmantoti skolas darba
pilnveidošanai;
visi pedagogi tiek iesaistīti skolas darbības plānošanā;
darbinieku ieteikumi un skolas dzīves aktualitātes tiek ņemtas vērā tālākās skolas
darbības plānošanā;
direktore konsultējas ar vietnieku un skolotājiem, pirms lēmumu pieņemšanas;
direktore konsultējas par līdzekļu plānošanu un izlietojumu ar darbiniekiem;
skolā lēmumi tiek pieņemti demokrātiski.

Tālākās attīstības uzdevumi:
 skolas vadībai izvirzīt un ievērot vienotas prasības visiem skolas darbiniekiem;
 regulāri pārskatīt un pilnveidot skolas izdotos dokumentus, ievērojot aktualitāti un
atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 uzlabot iekšējo kontroli un vienoto prasību izpildi;
 aktīvāk popularizēt skolas pozitīvos sasniegumus;
 turpināt pilnveidot skolas darba organizāciju, procesā vairāk piesaistot un aktivizējot
skolēnu pašpārvaldes darbu, izglītojamo vecākus, sabiedrību.

4.Informācijas iegūšanas metodes
1. Skolas dokumentu un metodisko materiālu analīze-mācību programmas, metodisko komisiju
dokumentācija, audzināšanas programmas, iekšējās kārtības noteikumi, e-klase, budžeta
tāmes, valsts pārbaudes darbu rezultāti.
2. 2015./2016.gada skolotāju pašvērtējumi.
3. Individuālās sarunas ar skolas darbiniekiem, vecākiem, skolēniem, e-klases žurnāli.
4. Mācību stundu, nodarbību un pasākumu vērošana.
5. Akreditācijas komisijas ziņojums.
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5.Mežgaļu pamatskolas attīstības prioritātes
Nr.p.k.

Skolas darbības pamatjomas

1.

Mācību saturs

2.

Mācīšana un mācīšanās

2016./2017.
2017./2018.
2018./2019.
Pirmsskolas izglītības un pamatizglītības, speciālās izglītības kvalitatīva mācību procesa
nodrošināšana
Skolas klases stundu
Skolas klases stundu programmas īstenošana
programmas pilnveide
Izglītojamo motivēšana apzinīgam mācību darbam

Pedagogu savstarpējā līdzdarbība metožu pilnveidošanā pamatizglītības standarta prasību izpildē
Izglītojamo sasniegumu paaugstināšana mācību priekšmetos

3.

4.

Skolēnu sasniegumi

Atbalsts skolēniem

5.

Skolas vide

6.

Skolas resursi

7.

Skolas darba organizācija,
vadība un kvalitātes
nodrošināšana

Izglītojamo līdzatbildība par savu mācību sasniegumu paaugstināšanu
Atbalsta personāla kvalitatīvas darbības nodrošināšana
Interešu izglītības piedāvājuma paplašināšana atbilstoši pieprasījumam
Informācijas apmaiņas ar vecākiem pilnveidošana un neattaisnoto kavējumu nodrošināšana
Skolas tēla veidošana un popularizēšana, labvēlīgas skolas vides uzturēšana
Skolas 75 gadu jubilejas sagatavošana, skolas
mājas lapas izveide
Kosmētisko remontu veikšana skolas telpās
Materiāli tehniskās bāzes pilnveide un papildināsana
Personāla profesionālā pilnveidošana
Skolas attīstības plāna īstenošana
Sabiedrisko aktivitāšu organizēšana
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Mācību saturs
Pirmsskolas izglītības un pamatizglītības, speciālās izglītības kvalitatīva mācību procesa nodrošināšana
Veicināt katra skolotāja līdzatbildību un radošu pieeju kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai
 Skolotāji zina mācību programmu saturu, metodiku
 Skolotāji organizē mācību procesu, lai skolēni iegūtu prasmes un iemaņas
 Skolotāji mācību procesā izmanto IZM apstiprināto un ar direktores rīkojumu apstiprināto mācību
literatūru
 Skolotāji zina speciālās izglītības metodiku
Ieviešanas gaita
Kontrole un
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks
Resursi
pārraudzība
1.Regulāri iepazīties ar aktuālajiem
skolotāji
Visu periodu
Metodiskie
Direktore
normatīvajiem dokumentiem mācību satura jomā
materiāli, VISC,
IZM
2.Regulāri iepazīties ar IZM apstiprināto jaunāko Skolotāji
Visu periodu
Metodiskie
Direktore
mācību literatūru
materiāli, VISC,
IZM
3.Papildināt savas zināšanas un prasmes, darbam
Skolotāji
Visu periodu
Metodiskie
Direktore
ar skolēniem speciālajās izglītības programmās
materiāli, kursi
4.Aktivizēt pirmsskolas izglītības un sākumskolas Metodiskā darba
2016./2017.m.g.
Skolotāji
Direktore
metodisko komisiju darbu
organizatore
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji
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Mācību saturs
Skolas klases stundu programmas izstrāde
Pilnveidot klases stundu programmu, kas palīdzētu sagatavot un vadīt pilnvērtīgas klases stundas
 Skolotāji ir iepazinušies ar VISC izstrādāto klases stundu paraugprogrammu un izteikuši savus
priekšlikumus
 Ir pilnveidota skolas vienota klases stundu programma
 Klases stundu programma tiek īstenota
 Klases stundas ir mērķtiecīgas un pilnvērtīgas
Ieviešanas gaita
Kontrole un
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks
Resursi
pārraudzība
1.Iepazīties ar klases stundu paraugprogrammu,
Skolotāji, klašu
2016. 1.sem.
VISC
Direktore
jaunākajām aktualitātēm audzināšanas jomā
audzinātāji
paraugprogramma
2.Izvērtēt skolā esošo audzināšanas programmu
Skolotāji, klašu
2016. 1.sem.
Skolas
Direktore
audzinātāji
audzināšanas
programma
3.Pilnveidot skolas klases stundu programmu
Direktore
2016. 1.sem.
VISC
Direktore
atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka
paraugprogramma,
audzināšanas darba uzdevumus skolā
metodiskie
materiāli
4. Īstenot klases stundu programmu
Klašu audzinātāji
Visu periodu
Klases stundu
Direktore
programma,
metodiskie
palīgmateriāli
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji
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Mācīšana un mācīšanās
Izglītojamo motivēšana apzinīgam mācību darbam
Skolas absolvents- darbīga un mācīties protoša personība, kas spēj tālāk izglītoties un konkurēt darba tirgū
 Skolēni un skolotāji sadarbojas mācību procesā
 Izglītojamie piedalās olimpiādēs, konkursos, projektos
 Skolēni uzņemas līdzatbildību par mācību rezultātiem
Ieviešanas gaita
Kontrole un
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks
Resursi
pārraudzība
1.Organizēt pozitīvu un uz savstarpējas sadarbības Skolotāji, skolēni
Visu periodu
Skolotāji, skolēni
Direktore
balstītu mācību darbu
2.Rosināt skolēnus izmantot visas skolas
Skolotāji
Visu periodu
Skolas iekšējā
Direktore
piedāvātās iespējas savu mērķu sasniegšanai
kārtība
3.Pārskatīt un papildināt stimulēšanas kārtību par Metodiskā darba
Mācību gada
Iekšējās kārtības
Direktore
sekmēm mācībās, dalību olimpiādēs, konkursos
organizatore
sākumā
noteikumi
4.Iekļaut iekšējās kārtības noteikumos kārtību, kā Metodiskā darba
2016./2017.m.g.
Iekšējās kārtības
Direktore
pateikties skolēnu vecākiem
organizatore
noteikumi
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji
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Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Mācīšana un mācīšanās
Pedagogu savstarpējā līdzdarbība metožu pilnveidošanā pamatizglītības standarta prasību izpildē
Mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitātes paaugstināšana
 Notiek klašu audzinātāju un mācību priekšmetu skolotāju sadarbība
 Notiek atbalsta komandas un mācību priekšmetu pedagogu sadarbība
 Notiek pirmsskolas skolotāju un sākumskloas skolotāju sadarbība
 Skolotāji izprot skolas mācību sasniegumu novērtēšanas kārtību
Ieviešanas gaita

Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

1. Pilnveidot sadarbību starp mācību priekšmetu
skolotājiem, klašu audzinātājiem un vecākiem

Skolotāji, klašu
audzinātāji

Visu periodu

2. Izskaidrot atbalsta komandas darba uzdevumus
un mērķus klašu audzinātājiem, skolotājiem,
vecākiem
3.Analizēt un pilnveidot skolas mācību
sasniegumu kārtību un to ievērot

Atbalsta
personāls,klašu
audzinātāji
Metodiskā darba
organizatore

Visu periodu
Mācību gada
sākums
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Resursi
Metodiskie
materiāli,
sanāksmes, e-klase
Metodiskie
materiāli,
sanāksmes
Mācību
sasniegumu
kārtība, sanāksmes,
e-klase

Kontrole un
pārraudzība
Direktore

Direktore

Direktore

Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Skolēnu sasniegumi
Izglītojamo sasniegumu paaugstināšana mācību priekšmetos
Paaugstināt skolēnu zināšanu kvalitāti, izmantojot dažādas mācību metodes
 Paaugstinās skolēnu mācību sasniegumi ikdienā
 Skolotāji mācot izmanto dažādas mūsdienīgas mācību metodes
 Skolēnu sasniegumu analīzi izmanto tālākam darbam
Ieviešanas gaita

Uzdevumi
1.Katra semestra beigās un starpsemestra
vērtējumus apkopot un analizēt
2.Organizēt pedagoģiskās padomes sēdes par
skolēnu mācību sasniegumu paaugstināšanas
paņēmieniem
3.Organizēt atbalsta pasākumus katrā mācību
priekšmetā skolēniem ar nepietiekamu zināšanu
līmeni
4.Nodrošināt materiālo un metodisko atbalstu
skolotājiem, mācību procesa dažādošanai
5.Nodrošināt atbalstu talantīgajiem skolēniem

Atbildīgais

Laiks

Resursi

Skolotāji, MK vadītāji

Visu periodu

Direktore

Visu periodu

Metodiskā darba
organizatore

Visu periodu

Skolotāji, e-klases
dati

Direktore

Direktore

Visu periodu

Finansējums

Direktore

Skolotāji

Visu periodu

Papildmateriāli,
dalība olimpiādēs

Direktore
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Materiāli tehniskie
resursi, e-klase
Metodiskie
materiāli, skolotāji

Kontrole un
pārraudzība
Direktore
Direktore

Skolēnu sasniegumi
Izglītojamo līdzatbildība par savu mācību sasniegumu paaugstināšanu
Veicināt katra skolēna prasmi izvērtēt savas zināšanas, veikt pašvērtējumu, prognozēt mācību sasniegumus
 Skolēni prot izvērtēt savus sasniegumus
 Skolēni izprot individuālo konsultāciju nozīmi, to izmanto
 Skolēni apzinās neattaisnoto kavējumu negatīvo ietekmi uz mācību sasniegumiem
Ieviešanas gaita
Kontrole un
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks
Resursi
pārraudzība
1.Katra semestra beigās apkopot skolēnu
Klašu audzinātāji
Visu periodu
E-klase, skolotāji
Metodiskā darba
izaugsmes analīzes materiālus
organizatore
2.Analizēt skolēnu kavējumu ietekmi uz mācību
Sociālais pedagogs,
Visu periodu
E-klase, sociālais
Direktore
darbu
skolotāji
pedagogs, vecāki
3.Regulāri strādāt ar sekmju izrakstiem
Klašu audzinātāji
Visu periodu
E-klase, vecāki
Metodiskā darba
organizatore
4.Pilnveidot skolēnu pašvērtēšanas prasmes
Skolotāji
Visu periodu
Skolotāji
Metodiskā darba
organizatore
5.Sadarbībā ar skolēniem, izveidot individuālās
Skolotāji, MK vadītāji 2016./2017.m.g.
Skolotāji,metodiskie Metodiskā darba
izaugsmes lapu
materiāli, skolēnu
organizatore
pašpārvalde
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji
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Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Atbalsts skolēniem
Atbalsta personāla kvalitatīvas darbības nodrošināšana
Nodrošināt visa veida atbalsta sniegšanu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
 Ir pietiekams atbalsta personāla nodrošinājums
 Tiek kvalitatīvi un savlaicīgi sniegts atbalsts skolēniem, vecākiem, skolotājiem
 Diagnosticēti skolēni ar mācību grūtībām
 Notiek kvalitatīva sadarbība ar pedagoģiski medicīnisko komisiju
Ieviešanas gaita

Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

1.Visa veida atbalsta sniegšana izglītojamiem ar
mācīšanās traucējumiem un viņu vecākiem

Atbalsta personāls

Visu periodu

2.Skolas atbalsta personālam piesaistīt psihologu

Direktore

2016./2017.m.g.

3.Atbalsta personāla iesaiste individuālo attīstības
plānu izstrādē
4.Iesaistīt atbalsta personālu vecāku sapulču,
pasākumu organizēšanā

Skolotāji

2x gadā

Metodiskā darba
organizatore

Visu periodu

5.Sekot pedagoģiski medicīniskās komisijas
atzinumu izpildei

Metodiskā darba
organizatore

2x gadā
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Resursi
Skolotāji,
metodiskie
materiāli, atbalsta
personāls
Atbilstoša
kvalifikācija
Metodiskie
materiāli
Metodiskie
materiāli,
vieslektori
Pedagoģiski
medicīniskās
komisijas atzinumi

Kontrole un
pārraudzība
Direktore

Direktore
Direktore
Direktore

Direktore

Atbalsts skolēniem
Interešu izglītības piedāvājuma paplašināšana atbilstoši pieprasījumam
Pilnveidot interešu izglītības iespējas skolā
 Skolēni apmeklē interešu izglītības programmas
 Skolēni piedalās dažāda mēroga pasākumos interešu izglītības programmu ietvaros
 Skolā darbojas interešu izglītības programmas, kas kopj tautas tradīcijas, veicina patriotiskumu
 Skola organizē nometnes
Ieviešanas gaita
Kontrole un
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks
Resursi
pārraudzība
1.Motivēt skolēnus iesaistīties interešu izglītības
Interešu izglītības
Visu periodu
Interešu izglītības
Metodiskā darba
programmu piedāvātajās nodarbībās skolā, ārpus
skolotāji
programmas
organizatore
skolas
2.Paplašināt interešu izglītības programmu
Skolotāji
2016./2017.m.g.
Finansējums
Direktore
piedāvājumu, aktualizējot lauku vides
nozīmīgumu
3.Veicināt skolēnu dalību tautas deju pulciņos
Interešu izglītības
Visu periodu
Skolotāji
Metodiskā darba
skolotāji,vecāki
organizatore
4.Saglabāt skolēnu lielo interesi par mazpulku un Interešu izglītības
Visu periodu
Interešu izglītības
Direktore
jaunsargu kustību
skolotāji
skolotāji
5.Organizēt radošās, sporta un militāra rakstura
Interešu izglītības
Skolēnu brīvlaiki Finansējums,
Direktore
nometnes
skolotāji
cilvēkresursi
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji
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Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Atbalsts skolēniem
Informācijas apmaiņas ar vecākiem pilnveidošana
Pilnveidot informācijas apmaiņu ar vecākiem, veicināt vecāku aktīvu iesaistīšanos skolas dzīvē
 Notiek vecāku dienas
 Tiek izmantotas dažādas sadarbības formas ar vecākiem
 Tiek izdota skolas avīze
 Notiek aktīva vecāku darbība Skolas padomē
 Ir veikta vecāku aptauja par skolas vidi
Ieviešanas gaita

Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

1.Regulāri organizēt vecāku dienas skolā

Metodiskā darba
organizatore
2.Noskaidrot vecākus interesējošās lekciju, radošo Klašu audzinātāji
nodarbību tēmas
3.Skolas avīzes atjaunošana
Skolēnu
pašpārvalde,sociālais
pedagogs
4.Nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas
Klašu audzinātāji
Skolas padomes sastāvā
5.Veikt vecāku aptauju par skolas vidi un
Klašu audzinātāji
nepieciešamajim uzlabojumiem mācību procesā
6.Organizēt klases vecāku sapulces
Klašu audzinātāji
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2x mācību gadā
Mācību gada
sākumā
2016./2017.m.g.
Mācību gada
sākumā
Reizi mācību
gadā
Visu periodu

Resursi
Finansējums,
lektori, skolotāji
Aptauja

Kontrole un
pārraudzība
Direktore
Direktore

Cilvēkresursi

Direktore

Nolikums

Direktore

Metodiskie
materiāli
Skolotāji

Direktore
Direktore

Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Skolas vide
Skolas tēla veidošana un popularizēšana, labvēlīgas skolas vides uzturēšana
Veicināt skolas atpazīstamību .Uzturēt skolas vidi estētisku un drošu.
 Sabiedrībā tiek veidots pozitīvs skolas tēls
 Ir izveidota skolas mājas lapa
 Skolas telpas ir ērtas, funkcionāla
 Izglītības iestādē valda labvēlīga un cieņpilna atmosfēra
 Skolēni un skolas darbinieki ievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus
Ieviešanas gaita

Uzdevumi
1.Izveidot skolas mājas lapu
2.Atspoguļot skolas dzīvi masu saziņas līdzekļos
3.Uzlabot mācību kabinetu aprīkojumu
4.Pilnveidot skolas iekšējās kārtības noteikumus

Atbildīgais

Laiks

Visu periodu

Finansējums
Skolas darbinieki,
skolēnu
pašpārvalde
Finansējums

Mācību gada
sākums

Skolas iekšējās
kārtības noteikumi

2017./2018.m.g.
Visu periodu

Skolotāji
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Skolas darbinieki
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Resursi

Kontrole un
pārraudzība
Direktore
Direktore

Direktore

Direktore

Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Skolas vide
Skolas 75 gadu jubilejas sagatavošana
Organizēt skolas 75.gadadienas pasākumus, attīstīt piederības izjūtu skolai
 Notiek skolas muzeja darbība
 Ir atjaunota ekspozīcija par skolas vēsturi
 Ir organizēti pasākumi skolas jubilejai
 Ir organizēts 75 gadu kopā būšanas pasākums absolventiem, darbiniekiem
Ieviešanas gaita

Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

1.Aktivizēt un popularizēt skolas muzeja darbību

Vēstures skolotāja

2016./2017.m.g.

2.Atjaunot un papildināt skolas muzeja
ekspozīciju
3.Novadīt klases stundas par skolas vēsturi

Vēstures skolotāja

2016./2017. 2017.septembris
2017.g.septembris

4.Sagatavot bukletu par skolu un suvenīrus ar
skolas simboliku
5. Organizēt 75 gadu kopā būšanas pasākumu
absolventiem, darbiniekiem

Metodiskā darba
organizatore
Skolotāji

Klašu audzinātāji,
vēstures skolotāja

Resursi
Finansējums,
muzeja ekspozīcija
Finansējums,
muzeja ekspozīcija
Muzeja
ekspozīcija, skolas
vēsture
Finansējums

2016./2017. 2017.g.septembris
2017.g.septembris- Finansējums,
oktobris
skolas kolektīvs
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Kontrole un
pārraudzība
Direktore
Direktore
Direktore

Direktore
Direktore

Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Skolas resursi
Skolas telpu renovācija
Veikt mācību vides un drošas apkārtējās vides labiekārtošanu
 Mācību vide ir droša, estētiska
 Skolas teritorija ir droša
 Tiek izpildītas VUGD normatīvo aktu prasības
Ieviešanas gaita

Uzdevumi
1.Vidusstāva remonts-griestu, sienu apdares
atjaunošana, grīdas seguma nomaiņa
2. Skolas pagalma laukuma seguma atjaunošana
3.Sporta skolotājas kabineta remonts
4.Elektroinstalācijas darbi telpās
5.Ārējās ugunsdzēsības vajadzībām ūdens
ņemšanas vietas izbūve –ceļa izbuve uz dīķi
VUGD vajadzībām
6.Skolas telpu pārveide pirmsskolas izglītības
nodrošināšanai- divu klašu telpu, tualešu
pielāgošana pirmsskolas vecuma bērniem.

Atbildīgais

2016./2017.m.g.

Finansējums

Kontrole un
pārraudzība
Direktore

2018./2019.m.g.

Finansējums

Direktore

2017./2018.m.g.

Finansējums

Direktore

2017./2018.m.g.

Finansējums

Direktore

2016./2017.m.g.

Finansējums

Direktore

2017./2018.m.g.2018./2019.m.g.

Finansējums

Direktore

Laiks

Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
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Resursi

Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Skolas resursi
Materiāli tehniskās bāzes pilnveide un papildināsana
Nodrošināt mācību kabinetus ar materiāltehniskajiem resursiem
 Ir labiekārtoti mācību kabineti un skolas telpas
 Kabineti ir aprīkoti ar mūsdienu mācību procesam nepieciešamajām tehnoloģijām
 Skolēniem ir nodrošināts mūsdienīgs mācību process
Ieviešanas gaita

Uzdevumi
1.Atjaunot IT klāstu mācību telpās, datorklasē
2.Turpināt mazjaudīgo skolotāju datoru nomaiņu
3.Interneta pieslēguma izveide sporta kabinetā un
mājturības kabinetos

Atbildīgais

Visu periodu

Finansējums

Kontrole un
pārraudzība
Direktore

Visu periodu

Finansējums

Direktore

2016./2017.m.g.

Finansējums

Direktore

Laiks

Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
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Resursi

Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Skolas resursi
Personāla profesionālā pilnveidošana
Nodrošināt regulāru pedagogu tālākizglītību, pieredzes apmaiņu. Veicināt skolotāju radošo darbību
 Notiek pieredzes apmaiņas braucieni
 Skolotāji piedalās MA rīkotajos pasākumos, semināros, konferencēs
 Skolotāji piedalās metodisko materiālu izstrādē
Ieviešanas gaita

Uzdevumi

Atbildīgais

Laiks

Resursi

1.Regulāri sekot skolotāju tālākizglītības kursu
Direktore
nepieciešamībai
2.Piedalīties MA rīkotajos semināros, konferencēs Skolotāji

Visu periodu

VIIS datu bāze

Visu periodu

IN darba plāns

3.Organizēt pieredzes apmaiņas braucienus uz
citām skolām
4.Veicināt skolotāju radošo darbību, iesaistoties
projektos, metodisko materiālu izstrādē

1xgadā

Finansējums

Visu periodu

Metodiskie
materiāli, projektu
piedāvājumi, VISC
mājas lapa

Metodiskā darba
organizatore
Skolotāji
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Kontrole un
pārraudzība
Direktore
Metodiskā darba
organizatore
Direktore
Metodiskā darba
organizatore

Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Sabiedrisko aktivitāšu organizēšana
Veicināt skolas sadarbību ar apkārtējo sabiedrību
 Pagasta iedzīvotāji ir informēti par skolas dzīvi
 Skola organizē pasākumus pagasta iedzīvotājiem
 Interešu izglītības pulciņu dalībnieki iesaistās labdarības pasākumos novada iedzīvotājiem
 Skolā darbojas Bauskas BJSS mācību treniņu grupa
Ieviešanas gaita
Kontrole un
pārraudzība
Direktore

Atbildīgais

Laiks

1.Aicināt uz skolas pasākumiem vecākus, pagasta
iedzīvotājus
2.Turpināt organizēt labdarības koncertus
pansionātos
3.Motivēt skolēnus iesaistīties Bauskas BJSS
mācību treniņu grupā
4. Organizēt koncertus, skolēnu radošo darbu
izstādes pagasta iedzīvotājiem Brunavā un
Grenctāles k/n
4. Turpināt sadarbību ar Brunavas bibliotēku

Skolotāji, skolēni

Visu periodu

Skolas pasākumi

Mūzikas skolotāja

2x gadā

Direktore

Sporta skolotāja

Visu periodu

Interešu izglītības
skolotāji, skolēni
Skolēni

Vizuālās mākslas un
mājturības skolotāji

Visu periodu

Skolēni

Direktore

Skolas bibliotekāre

Visu periodu

Direktore

5. Atbalstīt pagasta sporta spēļu organizēšanu
skolas sporta laukumā

Sporta skolotāja

Pēc
nepieciešamības

Brunavas pagasta
bibliotēka,skolēni
Sporta laukums,
sporta inventārs

Uzdevumi
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Resursi

Direktore

Direktore

Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Skolas attīstības plāna īstenošana
Īstenot skolas attīstības plānu 2016./2017.-2018./2019.m.g.
 Skolā ir izstrādāts un ar Bauskas novada pašvaldību saskaņots attīstības plāns
 Ar attīstības plānu iepazinušās visas ieinteresētās puses
 Ir noteikta atbildība par plāna izpildi
 Ir īstenoti mērķi un uzdevumi, kas izvirzīti attīstības plānā
 Attīstības plānā tiek veiktas nepieciešamās izmaiņas
Ieviešanas gaita

Uzdevumi

Atbildīgais

1.Izvērtēt skolas darbību, apzināt prioritātes un
tālāko attīstību
2.Iepazīstināt visas ieinteresētās puses ar attīstības
plānu
3.Noteikt atbildīgās personas par attīstības plāna
īstenošanu
4.Regulāri analizēt attīstības plāna īstenošanu
5.Ja nepieciešams, veikt izmaiņas attīstības plānā

Skolas darbinieki

6.Nodrošināt attīstības plāna publicitāti un
pieejamību

Direktore

Laiks

Resursi

Kontrole un
pārraudzība
Direktore

Direktore

2015./2016.2.sem. Finansējums, attīstības
plāns
2016.novembris
Attīstības plāns

Direktore

2016./2017.m.g.

Cilvēkresursi

Direktore

Direktore
Direktore

2x gadā
Pēc
nepieciešamības
Pēc saskaņošanas

Attīstības plāns
Attīstības plāns

Direktore
Direktore

bauska.dome@bauska.lv Direktore

Mežgaļu pamatskolas attīstības plāns izskatīts pedagoģiskās padomes sēdē 2016.gada 26.maijā.
Mežgaļu pamatskolas attīstības plāns labots un papildināts pedagoģiskās padomes sēdē 2016.gada 27.oktobrī
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Direktore

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
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 16.p.

Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Mežgaļu pamatskola” reorganizāciju
2016.gada 1.septembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumi Nr.445
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumi Nr. 447
„Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, kuri nosaka pedagogu,
izglītības iestāžu vadītāju, atbalsta personāla darba samaksu, kā arī izglītības iestāžu finansēšanas
kārtību.
Bauskas novada domes 2016.gada 25.augusta noteikumi Nr.3 „Kārtība, kādā sadala valsts
budžeta mērķdotāciju Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības
finansējumu bērnu no 1,5 gada vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai” nosaka,
ka piešķirtā valsts budžeta mērķdotācija (turpmāk- mērķdotācija) starp izglītības iestādēm netiek
pārdalīta.
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē „Mežgaļu pamatskola” (turpmāk –
Mežgaļu pamatskola) izglītojamo skaits pamatskolas klasēs 2016.gada 1.septembrī – 81 (1.klasē
– 6, 2.klasē- 5, 3.klasē – 11, 4.klasē – 8, 5.klasē – 7, 6.klasē – 8, 7.klasē – 16, 8.klasē 0150 10,
9.klasē – 10 izglītojamie). Izglītības process notiek apvienotajās klasēs un grupās, kas nenodrošina
izglītojamiem sadarbības, konkurences iespējas savā vecumposmā.
Mežgaļu pamatskola atrodas pagasta centrā, ēka ir speciāli celta skolas vajadzībām. Pašlaik
izglītības iestāde izvietota 2 ēkās, bet izglītības procesu iespējams nodrošināt vienā ēkā, līdz ar to
samazinātos izglītības procesa izmaksas. Izglītības iestādei nav labiekārtotas sporta zāles.
Pirmsskolas izglītības programmās Mežgaļu pamatskolā no 2016.gada 1.septembra mācās 22
izglītojamie.
Mežgaļu pamatskolas izglītojamie tradicionāli izvēlas turpināt izglītību Bauskas Valsts
ģimnāzijā. Proģimnāzijas klasēs uzņem no 7.klases, līdz ar to vēlams veicināt procesu, ka skolēni
no Mežgaļu pamatskolas Bauskas Valsts ģimnāzijā uzsāktu mācības pēc 6.klases. Tiem skolēniem,
kas nevēlas turpināt mācības Bauskas Valsts ģimnāzijā, ir pieejamas pamatizglītības iespējas ar
nodrošinātu infrastruktūru gan Griķu pamatskolā, kas atrodas 7 km attālumā, gan ikvienā novada
izglītības iestādē, kas piedāvā pamatizglītības programmas.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību,
kā arī par iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšanu pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iegūšanā, 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības
budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu, kas paredz to, ka
pašvaldībai jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi
sasniegtu ar mazāku finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības

iestādes, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 4.punktu, Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro daļu, kas nosaka, ka novada dome reorganizē un
likvidē izglītības iestādes, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, Bauskas novada dome
nolemj:
1. Uzsākt izglītības iestādes „Mežgaļu pamatskola” (izglītības iestādes reģistrācijas
Nr.4512901311) adrese: Mežgaļu skola, Brunavas pagasts, Bauskas novads, LV-3907, kā arī
struktūrvienības „Mežgaļi”, adrese: „Mežgaļu skola”, „Mežgaļi” Brunavas pag., Bauskas nov.,
LV-3907, reorganizāciju, nosakot, ka:
1.1. 2019.gada 30.jūnijā izglītības iestāde „Mežgaļu pamatskola” izbeidz savu darbību kā
vispārizglītojošā pamatskola;
1.2. no 2019.gada 1.jūlija izglītības iestāde uzsāk darbību kā Bauskas novada vispārējās
izglītības iestāde „Mežgaļu sākumskola” adrese: „Mežgaļu skola” Brunavas pag., Bauskas
nov., LV-3907, kas realizē 1.posma (1.-6.klase) pamatizglītības programmas un
pirmsskolas izglītības programmas.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Kalinkam līdz 2018.gada
1.oktobrim brīdināt izglītības iestādes direktori Solvitu Puteli par reorganizācijas procesa
uzsākšanu izglītības iestādē „Mežgaļu pamatskola”.
3. Uzdot reorganizējamās izglītības iestādes „Mežgaļu pamatskola” direktorei Solvitai Putelei:
3.1. līdz 2018.gada 1.decembrim informēt izglītības iestādes „Mežgaļu pamatskola”
pedagogus, tehniskos darbiniekus un izglītojamo vecākus (vai personas, kuras viņus
aizstāj) par iestādes reorganizācijas uzsākšanu, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības,
ko izsauc izglītības iestādes reorganizācija;
3.2. līdz 2019.gada 31.maijam piedāvāt 6., 7., 8.klašu vecākiem, viņu bērniem
2019./2020.mācību gadā turpināt pamatizglītības iegūšanu tuvākajās izglītības iestādēs
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē „Griķu pamatskola", „Bauskas
Valsts ģimnāzija”, „Bauskas 2.vidusskola”, „Bauskas pilsētas pamatskola”, nodrošinot
skolēnu pārvadājumus nokļūšanai izvēlētajā izglītības iestādē, skolēnu sarakstu iesniedzot
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada administrācija";
3.3. līdz 2019.gada 1.maijam sagatavot Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes
„Mežgaļu sākumskola” nolikuma projektu un iesniegt to Bauskas novada domes
priekšsēdētājam;
3.4. līdz 2019.gada 30.jūnijam iesniegt nepieciešamos dokumentus Izglītības kvalitātes valsts
dienestā Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Mežgaļu sākumskola” reģistrācijai
Izglītības iestāžu reģistrā.
4. Uzdot Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas vadītājai Mārai Bauvarei līdz
2017.gada 29.februārim sagatavot dokumentus un iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā
saskaņojuma saņemšanai par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Mežgaļu pamatskola" reorganizāciju par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādi „Mežgaļu sākumskola” ar 2019.gada 1.jūliju.
5. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētājam.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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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
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 17.p.

Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Mežotnes pamatskola” reorganizāciju
2016.gada 1.septembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumi Nr. 445
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumi Nr.447
„Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, kuri nosaka pedagogu,
izglītības iestāžu vadītāju, atbalsta personāla darba samaksu, kā arī izglītības iestāžu finansēšanas
kārtību.
Bauskas novada domes 2016.gada 25.augusta noteikumi Nr.3 „Kārtība, kādā sadala valsts
budžeta mērķdotāciju Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības
finansējumu bērnu no 1,5 gada vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai” nosaka,
ka piešķirtā valsts budžeta mērķdotācija (turpmāk – mērķdotācija) starp izglītības iestādēm netiek
pārdalīta.
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē „Mežotnes pamatskola” (turpmāk
– Mežotnes pamatskola) izglītojamo skaits pamatskolas klasēs 2016.gada 1.septembrī – 77
(1.klasē – 7, 2.klasē – 8, 3.klasē – 9, 4.klasē – 4, 5.klasē – 8, 6.klasē – 7, 7.klasē – 9, 8.klasē – 14,
9.klasē – 11 izglītojamie). Izglītības process notiek apvienotajās klasēs un grupās, kas nenodrošina
izglītojamiem sadarbības, konkurences iespējas savā vecumposmā.
Mežotnes pamatskola atrodas ciema centrā pielāgotā bērnudārza ēkā, 10 km no Bauskas.
Izglītības iestādē nav 7. – 9.klašu mācību priekšmetiem nepieciešamā infrastruktūra sporta
aktivitāšu nodrošināšanai ziemas periodā.
Izglītojamajiem ir pieejamas pamatizglītības iespējas ar nodrošinātu infrastruktūru Bauskas
pilsētas izglītības iestādēs, gan Codes pamatskolā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kurā noteikts, ka
pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, kā arī par iedzīvotājiem noteikto
tiesību nodrošināšanu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, 14.panta otrās
daļas 6.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir
pienākums atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot
pašvaldības finanšu līdzekļus, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta 1.punktu, kas paredz to, ka pašvaldībai jārīkojas ar finanšu līdzekļiem
un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāku finanšu līdzekļu un
mantas izlietojumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka
tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 15.panta trešās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta
otro daļu, kas nosaka, ka novada dome reorganizē un likvidē izglītības iestādes, saskaņojot ar
Izglītības un zinātnes ministriju, Bauskas novada dome nolemj:

1. Uzsākt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes pamatskola”
(izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4512901310) adrese: Zemgaļu iela 7, Mežotne, Mežotnes
pag., Bauskas nov., LV-3918 reorganizāciju, noteikt, ka:
1.1. 2018.gada 30.jūnijā izglītības iestāde „Mežotnes pamatskola” izbeidz savu darbību kā
vispārizglītojošā pamatskola;
1.2. no 2018.gada 1.jūlija izglītības iestāde uzsāk darbību kā Bauskas novada vispārējās
izglītības iestāde „Mežotnes sākumskola” adresē: Zemgaļu iela 7, Mežotne, Mežotnes
pag., Bauskas nov., LV-3918, kurā realizēs 1.posma (1. – 6.klase) pamatizglītības
programmu un pirmsskolas izglītības programmu.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Kalinkam līdz 2017.gada
1.oktobrim brīdināt izglītības iestādes direktori Dainu Lapkovsku par reorganizācijas procesa
uzsākšanu izglītības iestādē „Mežotnes pamatskola”.
3. Uzdot reorganizējamās izglītības iestādes „Mežotnes pamatskola” direktorei Dainai
Lapkovskai:
3.1. līdz 2017.gada 1.decembrim informēt izglītības iestādes „Mežotnes pamatskola”
pedagogus, tehniskos darbiniekus un izglītojamo vecākus (vai personas, kuras viņus
aizstāj) par iestādes reorganizācijas uzsākšanu, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības,
ko izsauc izglītības iestādes reorganizācija;
3.2. līdz 2018.gada 31.maijam piedāvāt 6., 7., 8.klašu vecākiem, viņu bērniem
2018./2019.mācību gadā turpināt pamatizglītības iegūšanu tuvākajās izglītības iestādēs
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē „Codes pamatskola", „Bauskas
Valsts ģimnāzija”, „Bauskas 2.vidusskola”, „Bauskas pilsētas pamatskola”, nodrošinot
skolēnu pārvadājumus nokļūšanai izvēlētajā izglītības iestādē, skolēnu sarakstu iesniedzot
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada administrācija";
3.3. līdz 2018.gada 1.maijam sagatavot Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes
„Mežotnes sākumskola” nolikuma projektu un iesniegt to Bauskas novada domes
priekšsēdētājam;
3.4. līdz 2018.gada 30.jūnijam iesniegt nepieciešamos dokumentus Izglītības kvalitātes valsts
dienestā Bauskas novada vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes sākumskola”
reģistrāciju Izglītības iestāžu reģistrā.
4. Uzdot Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas vadītājai Mārai Bauvarei līdz
2017.gada 29.februārim sagatavot dokumentus un iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā
saskaņojuma saņemšanai par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Mežotnes pamatskola" reorganizāciju par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādi „Mežotnes sākumskola” ar 2018.gada 1.jūliju.
5. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētājam.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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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
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 18.p.

Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Ozolaines pamatskola” likvidāciju
2016.gada 1.septembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumi Nr.445
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumi Nr.447
„Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, kuri nosaka pedagogu,
izglītības iestāžu vadītāju, atbalsta personāla darba samaksu, kā arī izglītības iestāžu finansēšanas
kārtību. Bauskas novada domes 2016.gada 25.augusta noteikumi Nr.3 „Kārtība, kādā sadala valsts
budžeta mērķdotāciju Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības
finansējumu bērnu no 1,5 gada vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai” nosaka,
ka piešķirtā valsts budžeta mērķdotācija (turpmāk – mērķdotācija) starp izglītības iestādēm netiek
pārdalīta.
Bauskas novada Vecsaules pagastā ir divas vispārizglītojošās izglītības iestādes, kas atrodas
8,6 kilometru attālumā viena no otras.
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde „Vecsaules pamatskola” (turpmāk
– Vecsaules pamatskola) īsteno 5 izglītības programmas: pirmsskolas izglītības programmu (kods
01011111), pamatizglītības programmu (kods 21011111), speciālās pamatizglītības programmu
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611), speciālās pamatizglītības
programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
(kods 21015811),
speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem (kods
21015511). 2016.gada 1.septembrī izglītojamo skaits pamatizglītības programmās ir 103
izglītojamie un pirmsskolas izglītības programmā – 61 izglītojamais.
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde „Ozolaines pamatskola” (turpmāk
– Ozolaines pamatskola) īsteno 3 izglītības programmas: pirmsskolas izglītības programmu (kods
01011111), pamatizglītības programmu (kods 21011111), speciālās pamatizglītības programmu
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611). 2016.gada 1.septembrī izglītojamo
skaits pamatizglītības programmās ir 74 izglītojamie un pirmsskolas izglītības programmā – 34
izglītojamie.
Ņemot vērā izglītojamo skaitu abās Vecsaules pagasta vispārējās izglītības iestādēs,
mērķdotācijas apmērs nav pietiekams, lai pilnvērtīgi realizētu mācību procesu šajās izglītības
iestādēs īstenotajās izglītības programmās, kuras dublējas: nepietiekami ir apmaksāts klašu
audzinātāju darbs, pedagogi nesaņem atalgojumu par gatavošanos mācību stundām, izglītojamo
rakstu darbu labošanu, ir tikai daļēji nodrošināts individuālais un grupu darbs, kā arī konsultācijas
mācību priekšmetos. Netiek nodrošināts metodiskais atbalsts pedagogiem.
Pievienojot Ozolaines pamatskolu Vecsaules pamatskolai, tiktu racionāli izmantoti gan
valsts, gan pašvaldības resursi. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punkts
noteic, ka iestādi likvidē, pievienojot to citai iestādei, rezultātā pievienojamā iestāde beidz
pastāvēt.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kurā noteikts, ka
pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, kā arī par iedzīvotājiem noteikto
tiesību nodrošināšanu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, 14.panta otrās
daļas 6.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir
pienākums atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot
pašvaldības finanšu līdzekļus, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta 1.punktu, kas paredz to, ka pašvaldībai jārīkojas ar finanšu līdzekļiem
un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāku finanšu līdzekļu un
mantas izlietojumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka
tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta
otro daļu, kas nosaka, ka novada dome reorganizē un likvidē izglītības iestādes, saskaņojot ar
Izglītības un zinātnes ministriju, Bauskas novada dome nolemj:
1. Uzsākt izglītības iestādes „Ozolaines pamatskola” (izglītības iestādes reģistrācijas
Nr.4512901312, adrese: „Ozolaines pamatskola”, Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov.,
LV-3936) likvidāciju, pievienojot šo iestādi izglītības iestādei „Vecsaules pamatskola”
(izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4512901302, adrese: „Vecsaules pamatskola”, Vecsaule
Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3932).
2. Noteikt izglītības iestādes „Ozolaines pamatskola” likvidācijas pabeigšanas datumu 2017.gada 30.jūnijs.
3. Noteikt, ka no 2017.gada 1.jūlija izglītības iestāde „Vecsaules pamatskola” pirmsskolas
izglītības programmas un pamatizglītības programmas īsteno šādās adresēs: „Vecsaules
pamatskola”, Vecsaule Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3932, „Ozolaines pamatskola”,
Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3936 un „Jaunsaules pamatskola”, Jaunsaule,
Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3915.
4. Uzdot likvidējamās izglītības iestādes „Ozolaines pamatskola” direktora pienākumu
izpildītājai Valentīnai Slišānei:
4.1. līdz 2016.gada 31.decembrim informēt pedagogus, tehniskos darbiniekus un izglītojamo
vecākus (vai personas, kuras viņus aizstāj) par iestādes „Ozolaines pamatskola”
likvidācijas uzsākšanu, izglītības procesa turpināšanu iestādē „Vecsaules pamatskola”, kā
arī veikt citas nepieciešamās darbības, ko izsauc izglītības iestādes „Ozolaines
pamatskola” likvidācija;
4.2. līdz 2017.gada 12.jūnijam nodrošināt likvidējamās izglītības iestādes „Ozolaines
pamatskola” materiālo vērtību un lietu sakārtošanu un sagatavošanu nodošanai izglītības
iestādei „Vecsaules pamatskola” un attiecīgajām institūcijām (sakārtot visus iestādes
pastāvīgi un ilgtermiņā glabājamos dokumentus un personāla dokumentus saskaņā ar
Jelgavas zonālā arhīva prasībām nodošanai arhīvā).
5. Uzdot izglītības iestādes „Vecsaules pamatskola” direktorei Lilijai Bulai:
5.1. līdz 2016.gada 31.decembrim informēt izglītības iestādes „Vecsaules pamatskola”
pedagogus, tehniskos darbiniekus un izglītojamo vecākus (vai personas, kuras viņus
aizstāj) par iestādes „Ozolaines pamatskola” likvidācijas uzsākšanu, kā arī veikt citas
nepieciešamās darbības, ko izsauc izglītības iestādes „Ozolaines pamatskola” likvidācija;
5.2. līdz 2017.gada 3.jūnijam sagatavot izglītības iestādes „Vecsaules pamatskola” nolikuma
projektu un iesniegt to Bauskas novada domes priekšsēdētājam, kurā noteikt, ka izglītības
iestāde „Vecsaules pamatskola” pirmsskolas izglītības programmas un pamatizglītības
programmas īsteno adresēs: „Vecsaules pamatskola”, Vecsaule Vecsaules pag., Bauskas
nov., LV-3932, „Ozolaines pamatskola”, Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV3936 un „Jaunsaules pamatskola”, Jaunsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3915;
5.3. sagatavot līdz 2017.gada 30.jūnijam dokumentus un iesniegt Izglītības kvalitātes valsts
dienestā par izmaiņām izglītības iestādes „Vecsaules pamatskola” nolikumā.
6. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaļas vadītājai Mārai Bauvarei:
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6.1. līdz 2016.gada 30.decembrim sagatavot dokumentus un iesniegt Izglītības un zinātnes
ministrijā saskaņojuma saņemšanai par izglītības iestādes „Ozolaines pamatskola”
likvidāciju;
6.2. līdz 2017.gada 31.janvārim sagatavot dokumentus un iesniegt Izglītības kvalitātes valsts
dienestā par izglītības iestādes „Ozolaines pamatskola” izslēgšanu no Izglītības iestāžu
reģistra no 2017.gada 30.jūnija.
7. Uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Kalinkam līdz 2017.gada
1.jūnijam, izveidot izglītības iestādes „Ozolaines pamatskola” likvidācijas komisiju, kuras
uzdevums ir nodrošināt materiālo vērtību un finanšu līdzekļu inventarizāciju, kā arī finanšu
līdzekļu, mantas, saistību un lietvedības nodošanu izglītības iestādei „Vecsaules pamatskola”.
8. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētājam.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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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
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 19.p.

Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu
sarakstiem
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.656 „Noteikumi par
minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa
likmes aprēķināšanu” no 2017.gada 1.janvāra minimālā mēneša darba alga normālā darba laika
ietvaros ir 380 euro. Atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5
„Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” VII. nodaļai
„Amatu klasificēšanas, amatu vērtības un mēnešalgas noteikšanas kārtība”,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 13.punktu, 2011.gada 28.jūlija Bauskas novada domes noteikumiem Nr.15 „Par
novada izglītības iestāžu amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta”,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstus
(1.–19.pielikums) jaunā redakcijā.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.
3. Noteikt, ka lēmuma spēkā stāšanās brīdī spēku zaudē Bauskas novada domes 2016.gada
25.augusta domes lēmums „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto
darbinieku amatu sarakstiem”.
Pielikumā:
1.pielikums „Bauskas Valsts ģimnāzijas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
2.pielikums „Bauskas sākumskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
3.pielikums „Bauskas 2.vidusskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
4.pielikums „Īslīces vidusskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
5.pielikums „Uzvaras vidusskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
6.pielikums „Bauskas pilsētas pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
7.pielikums „Codes pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
8.pielikums „Griķu pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
9.pielikums „Mežgaļu pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
10.pielikums „Mežotnes pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
11.pielikums „Ozolaines pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
12.pielikums „Vecsaules pamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
13.pielikums „Bauskas Mūzikas skolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
14.pielikums „Bauskas Mākslas skolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1lp.
15.pielikums „Bauskas Bērnu un jauniešu centra darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz
1lp.
16.pielikums „Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” uz 1lp.

17.pielikums „Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” uz 1lp.
18.pielikums „Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” uz 1lp.
19.pielikums „Pamūšas speciālās internātpamatskolas darbinieku slodžu un amata vienību
saraksts” uz 1lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

2

1.pielikums
2016.gada 24.novembra lēmumam „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto
darbinieku amatu sarakstiem”

Bauskas Valsts ģimnāzijas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

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


Amata nosaukums

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

Amatu
saime
(apakšsaime)
3 II B

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

8

747

1

18.3 II
13 III
13 I
13 I
13 III
19.5 I
4IA
5.2 III
13 I
x

7
4
1
1
4
6
4
7
1
x

673
395
380
380
476
598
380
673
380
680
680
680
x

1
2
11,1
1
2
0,5
4
0,5
1
1
0,7
0,7
26,5

Mēneša
alga
kopā
euro
747
673
790
4218
380
952
299
1520
337
380
680
476
476
11928

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

2.pielikums
2016.gada 24.novembra lēmumam „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto
darbinieku amatu sarakstiem”

Bauskas sākumskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

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


Amata nosaukums

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

Amatu
saime
(apakšsaime)
3 II B

Mēneša
algas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

8

747

1

Mēneša
alga
kopā
euro
747

18.3 II
13 I
13 I
13 III
19.5 I
4IA
5.2 III
13 I
x

7
1
1
4
6
4
7
1
x

673
380
380
476
598
380
673
380
680
680
x

1
3,75
0,5
1
0,5
1
0,5
1
1
0,7
11,95

673
1425
190
476
299
380
337
380
680
476
6063

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

3.pielikums
2016.gada 24.novembra lēmumam „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto
darbinieku amatu sarakstiem”

Bauskas 2.vidusskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

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

Amata nosaukums

Saimniecības vadītājs
Lietvedis
Laborants
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
IT administrators
Ēkas dežurants
Sporta zāles pārzinis
Medicīnas māsa
Garderobists
Sociālais pedagogs
Koncertmeistars
Kopā



Amatu
saime
(apakšsaime)
3 II B
18.3 II
13 III
13 I
13 I
13 III
19.5 I
4IA
13 I
5.2 III
13 I
x

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

8
7
4
1
1
4
6
4
1
7
1
x

747
673
395
380
380
476
598
380
380
673
380
680
680
x

1
1,5
1
15,6
1
3,1
1
2
0,5
1
2
1
0,7
31,4

Mēneša
alga
kopā
euro
747
1010
395
5928
380
1476
598
760
190
673
760
680
476
14073

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

4.pielikums
2016.gada 24.novembra lēmumam „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto
darbinieku amatu sarakstiem”

Īslīces vidusskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

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


Amata nosaukums

Amatu
saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Laborants
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
IT administrators
Ēkas dežurants
Sporta zāles pārzinis
Medicīnas māsa
Garderobists
Sociālais pedagogs
Aukle
Veļas pārzinis
Koncertmeistars
Struktūrvienības vadītājs
Interešu izglītības pulciņa vadītājs
(Jaunsargi)
Kopā

3 II B

8

747

1

Mēne
ša
alga
kopā
euro
747

18.3 II
13 III
13 I
13 I
13 III
19.5 I
4IA
13 I
5.2 III
13 I
39 I
13 I
-

7
4
1
1
4
6
4
1
7
1
3
1
-

673
395
380
380
476
598
380
380
673
380
680
428
380
680
661
680

1
0,5
9,2
1,8
1,8
0,5
1,5
1
1
1
1
5
0,5
0,35
1
0,2

673
198
3496
684
857
299
570
380
673
380
680
2140
190
238
661
136

x

x

x

28,35 13002

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

5.pielikums
2016.gada 24.novembra lēmumam „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto
darbinieku amatu sarakstiem”

Uzvaras vidusskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

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


Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Laborants
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Ēkas dežurants
Medicīnas māsa
Sociālais pedagogs
Aukle
Veļas pārzinis
Koncertmeistars
Sporta zāles pārzinis
Kopā

Amatu
saime
(apakšsaime)
3 II B

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

8

727

1

Mēneša
alga
kopā
euro
727

18.3 II
13 III
13 I
13 I
13 III
4IA
5.2 III
39 I
13 I
13 I
x

7
4
1
1
4
4
7
3
1
1
x

623
395
380
380
441
380
623
680
396
380
680
380
x

0,75
0,5
11,7
2
2,6
1
0,5
0,5
3
0,5
0,35
1
26,4

467
198
4446
760
1147
380
312
340
1188
190
238
380
10773

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

6.pielikums
2016.gada 24.novembra lēmumam „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto
darbinieku amatu sarakstiem”

Bauskas pilsētas pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

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


Amata nosaukums

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

Amatu
saime
(apakšsaime)
3 II B

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Mēneša
alga kopā
euro

8

747

1

747

18.3 II
13 III
13 I
13 I
13 III
4IA
5.2 III
13 I
x

7
4
1
1
4
4
7
1
x

673
395
380
380
476
380
673
380
680
680
x

1
0,5
5,5
0,6
1,1
1,5
0,75
1
1
0,35
14,3

673
198
2090
228
524
570
505
380
680
238
6833

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

7.pielikums
2016.gada 24.novembra lēmumam „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto
darbinieku amatu sarakstiem”

Codes pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

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

Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Sporta zāles pārzinis
Sociālais pedagogs
Aukle
Ēkas dežurants
Kopā



Amatu
saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Mēneša
alga
kopā
euro

3 II B

8

691

1

691

18.3 II
13 I
13 I
13 III
13 I
39 I
4IA
x

7
1
1
4
1
3
4
x

623
380
380
441
380
680
396
380
x

0,75
5
1
1
1
0,5
2
1
13,25

467
1900
380
441
380
340
792
380
5771

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

8.pielikums
2016.gada 24.novembra lēmumam „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto
darbinieku amatu sarakstiem”

Griķu pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

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


Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs
Sporta zāles pārzinis
Medicīnas māsa
Sociālais pedagogs
Aukle
Veļas pārzinis
Interešu izglītības pulciņa vadītājs
(Jaunsargi)
Interešu izglītības pulciņa vadītājs
(Vanadzēni)
Struktūrvienības vadītājs
Kopā

Amatu
saime
(apakšsaime)
3 II B

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

8

691

1

Mēneša
alga
kopā
euro
691

18.3 II
13 I
13 I
13 III
13 II A
13 I
5.2 III
39 I
13 I
-

7
1
1
4
2
1
7
3
1
-

623
380
380
441
380
380
623
680
396
380
680

1
4,9
2,5
1
3
1
0,75
0,5
6
0,5
0,20

623
1862
950
441
1140
380
467
340
2376
190
136

-

-

680

0,20

136

x

x

634
x

1
23,55

634
10366

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

9. pielikums
2016.gada 24.novembra lēmumam „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto
darbinieku amatu sarakstiem”

Mežgaļu pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p.k.

Amata nosaukums

1.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs
Medicīnas māsa
Sociālais pedagogs
Aukle
Interešu izglītības pulciņa vadītājs
(Jaunsargi)
Interešu izglītības pulciņa vadītājs
(Mazpulks)
Kopā

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


Amatu
saime
(apakšsaime)
3 II B

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

8

597

1

Mēneša
alga
kopā
euro
597

18.3 II
13 I
13 I
13 III
13 II A
5.2 III
39 I
-

7
1
1
4
2
7
3
-

538
380
380
395
380
538
680
395
680

0,75
2
2
0,4
3
0,5
0,5
1
0,2

404
760
760
158
1140
269
340
395
136

-

-

680

0,15

102

x

x

x

11,5

5061

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

10.pielikums
2016.gada 24.novembra lēmumam „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto
darbinieku amatu sarakstiem”

Mežotnes pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

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


Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Medicīnas māsa
Sociālais pedagogs
Aukle
Interešu izglītības pulciņa vadītājs
(Jaunsargi)
Kopā

Amatu
saime
(apakšsaime)
3 II B

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

8

597

1

Mēneša
alga
kopā
euro
597

18.3 II
13 I
13 I
13 III
5.2 III
39 I
-

7
1
1
4
7
3
-

538
380
380
395
538
680
395
680

0,75
3
0,5
0,6
0,5
0,5
2
0,20

404
1140
190
237
269
340
790
136

x

x

x

9,05

4103

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

11.pielikums
2016.gada 24.novembra lēmumam „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto
darbinieku amatu sarakstiem”

Ozolaines pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p.k.

Amata nosaukums

1.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs
Sociālais pedagogs
Aukle
Ēkas dežurants
Kopā

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


Amatu
saime
(apakšsaime)
3 II B

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Mēneša
alga kopā
euro

8

599

1

599

18.3 II
13 I
13 I
13 III
13 II A
39 I
4IA
x

7
1
1
4
2
3
4
x

538
380
380
395
380
680
395
380
x

0,75
2,4
1
0,4
2,5
0,5
2
0,5
11,05

404
912
380
158
950
340
790
190
4723

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

12.pielikums
2016.gada 24.novembra lēmumam „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto
darbinieku amatu sarakstiem”

Vecsaules pamatskolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

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


Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Kurinātājs
Sociālais pedagogs
Aukle
Ēkas dežurants
Kopā

Amatu
saime
(apakšsaime)
3 II B

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

8

691

1

Mēneša
alga
kopā
euro
691

18.3 II
13 I
13 I
13 III
13 II A
39 I
4IA
x

7
1
1
4
2
3
4
x

623
380
380
441
380
680
396
380
x

1
4,4
2,5
0,9
6
0,5
4
0,5
20,8

623
1672
950
397
2280
340
1584
190
8727

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

13.pielikums
2016.gada 24.novembra lēmumam „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto
darbinieku amatu sarakstiem”

Bauskas Mūzikas skolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p.k.

Amata nosaukums

1.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Ēkas dežurants
Kasieris
Kopā

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


Amatu
saime
(apakšsaime)
3 II B

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Mēneša
alga kopā
euro

8

691

1

691

18.3 II
13 I
13 I
13 III
4IA
14 I
x

7
1
1
4
4
5
x

623
380
380
441
380
441
x

0,75
2
0,4
0,4
1,25
0,25
6,05

467
760
152
176
475
110
2831

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

14.pielikums
2016.gada 24.novembra lēmumam „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto
darbinieku amatu sarakstiem”

Bauskas Mākslas skolas* darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

1.
2.

Amata nosaukums

Lietvedis
Laborants
Kopā



Amatu
saime
(apakšsaime)
18.3 II
13 I
x

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Mēneša
alga
kopā euro

7
1
x

538
395
x

0,5
0,5
1,00

269
198
467

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

15.pielikums
2016.gada 24.novembra lēmumam „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto
darbinieku amatu sarakstiem”

Bauskas Bērnu un jauniešu centra*
darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

Amata nosaukums

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

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


Amatu
saime
(apakšsaime)
3 II B

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Mēneša
alga
kopā euro

8

747

1

747

-

-

800

1

800

18.3 II
13 I
13 I
14 I
35 I
4IA
-

7
1
1
5
7
4
-

673
380
380
530
697
380
680
x

0,75
2,5
0,2
0,25
1
0,8
0,5
8,00

505
950
76
133
697
304
340
4552

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

16.pielikums
2016.gada 24.novembra lēmumam „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto
darbinieku amatu sarakstiem”

Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas*
darbinieku slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Medicīnas māsa
Kopā

1.
2.
3.
4.
5.


Amatu
saime
(apakšsaime)
3 II B

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

8

747

1

Mēneša
alga
kopā
euro
747

18.3 II
13 I
13 I
5.2 III
x

7
1
1
7
x

673
380
380
673
x

0,75
0,6
0,2
1
3,55

505
228
76
673
2229

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

17.pielikums
2016.gada 24.novembra lēmumam „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto
darbinieku amatu sarakstiem”

Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte”* darbinieku
slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p. k.

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


Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis (struktūrvienībā)
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Medicīnas māsa
Aukle
Veļas pārzinis
Struktūrvienības vadītājs
Kopā

Amatu
saime
(apakšsaime)
3 II B

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

8

747

1

Mēneša
alga
kopā
euro
747

3 II A

6

598

0,5

299

18.3 II
13 I
13 I
13 III
5.2 III
39 I
13 I
x

7
1
1
4
7
3
1
x

673
380
380
476
673
428
380
641
x

0,75
2,0
2,7
1,4
1,5
18
1
1
29,85

505
760
1026
666
1010
7704
380
641
13738

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

18.pielikums
2016.gada 24.novembra lēmumam „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto
darbinieku amatu sarakstiem”

Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte”* darbinieku
slodžu un amata vienību saraksts
Nr.
p.k.

Amata nosaukums

1.

Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Remontstrādnieks
Medicīnas māsa
Aukle
Veļas pārzinis
Struktūrvienības vadītājs
Kopā

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


Algas
likme
euro
691

Slodze

3 II B

Mēnešalgas
grupa
8

1

Mēneša
alga
euro
691

18.3 II
13 I
13 I
13 III
5.2 III
39 I
13 I
x

7
1
1
4
7
3
1
x

623
380
380
441
623
396
380
627
x

0,75
2,3
1,7
1
1
12
0,5
1
21,25

467
874
646
441
623
4752
190
627
9311

Amatu saime
(apakšsaime)

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

19.pielikums
2016.gada 24.novembra lēmumam „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto
darbinieku amatu sarakstiem”

Pamūšas speciālās internātpamatskolas* saimniecisko darbinieku slodžu un
amata vienību saraksts
Nr.
p. K.

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


Amata nosaukums

Psihiatrs
Pediatrs
Medicīnas māsa
Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Apkures sistēmas uzraugs
Galvenais grāmatvedis
Noliktavas pārzinis
Noliktavas pārzinis (veļas)
Apkopējs
Lietvedis
Remontstrādnieks
Aukle
Kasieris
Ēkas dežurants
Sētnieks
Kopā

Amatu
saime
(apakšsaime)
5.1 IV A
5.1 IV A
5.2 III
3 II B

Mēnešalgas
grupa

Algas
likme
euro

Slodze

Mēneša
alga
kopā euro

12
12
7
8

1140
1140
538
711

0,2
0,2
1
1

228
228
538
711

13 III
14 III A
13 II A
13 II A
13 I
18.3 II
13 III
39 I
14 I
4IA
13 I
x

4
9
2
2
1
7
4
3
5
4
1
x

395
679
380
427
380
538
404
395
424
380
380
x

0,2
1
1
1
3,5
1
1
9
0,1
0,25
1
21,45

79
679
380
427
1330
538
404
3555
43
95
380
9615

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

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

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
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 20.p.

Par grozījumu Bauskas novada domes 2016.gada 25.augusta noteikumos Nr.3
„Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu bērnu
no 1,5 gada vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai”
2016.gada 1.septembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumi Nr.447
„Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs un valsts augstskolu vispārējās izglītības iestādēs” un Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumi Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”. 2016.gada 25.augusta Bauskas novada
domes noteikumi Nr.3 „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu bērnu no 1,5 gada vecuma
izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai” (turpmāk – Kārtība) nosaka kā pašvaldība
sadala valsts mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai. Kārtība nosaka arī
pašvaldības finansējumu bērnu no 1,5 gada vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba
samaksai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta
pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Papildināt noteikumus ar 151.punktu šādā redakcijā:
„15.1Vispārējās izglītības iestādes direktoram, kuram, ņemot vērā 1,5 gadus vecu līdz 4 gadus vecu
izglītojamo skaitu, atalgojums mainītos pēc Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu
Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 3.tabulas, pašvaldība piešķir piemaksu mēnesī
attiecīgā apmērā.”.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

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

NOTEIKUMI
Bauskā
2016.gada 25.augustā

Nr.3
(protokols Nr.19, 47.punkts)

Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu bērnu
no 1,5 gada vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai
(Grozījumi 24.11.2016.)
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 3.punktu, 2016.gada 5.jūlija
Ministru kabineta noteikumiem Nr.445
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” un
2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta
noteikumu Nr.447„Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un
valsts augstskolu vispārējās izglītības
iestādēs” 14.punktu
I.

Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju (turpmākmērķdotācija) Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu, vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, kā arī piešķir pašvaldības
budžeta finansējumu bērnu no 1,5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas
izglītības pedagogu darba samaksai.
II. Mērķdotācijas sadale
2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr. 447 „Par valsts
budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un
valsts augstskolu vispārējās izglītības iestādēs”, mērķdotāciju Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādēm sadala atbilstoši izglītojamo skaitam attiecīgā gada 1.septembrī,
ievērojot:
2.1. bērnu no piecu gadu vecuma vai skolēnu skaitu izglītības pakāpē;
2.2. izglītības iestādē īstenojamās programmas;
2.3. normētā skolēnu (bērnu) skaita attiecību pret vienu pedagoga darba likmi:
2.3.1. Bauskas pilsētā – 13:1;
2.3.2. pārējās apdzīvotās vietās – 11,5:1.
3. Papildu finansējuma fondu, kas sastāda 13,5 % no pedagogu darba samaksai aprēķinātās
mērķdotācijas, pašvaldība pārdala nosakot, ka:

3.1. pašvaldības pilsētas izglītības iestādes saņem papildu finansējumu 10,5 % apmērā no
mācību stundu plānā īstenošanai aprēķinātās mērķdotācijas;
3.2. izglītības iestādes ārpus pilsētas – 12,5 % apmērā no mācību stundu plānā īstenošanai
aprēķinātās mērķdotācijas.
4. Pārdalot papildfinansējumu, pašvaldība nodrošina pedagogu metodisko apvienību darbu,
finansējumu mājas apmācībai, kā arī finansējumu citiem neparedzētiem gadījumiem.
5. Papildu finansējumu iestādes vadītāja, viņa vietnieku un atbalsta personāla (bibliotekārs,
logopēds, psihologs, speciālais pedagogs, pedagogs karjeras konsultants, pedagoga palīgs),
kas sastāda 18 % no aprēķinātās mērķdotācijas, starp izglītības iestādēm pašvaldība
nepārdala.
6. Pamatojoties uz izglītības iestādes vadītāja iesniegumu, izglītības iestādes dibinātājs
apstiprinātā finansējuma ietvaros var noteikt augstāku izglītības iestādes vadītāja mēneša
darba algas likmi par Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr. 445 „Pedagogu
darba samaksas noteikumi” noteikto.
7. Izglītības iestāde tarifikāciju veic, pamatojoties uz izstrādāto un ar dibinātāju saskaņoto
mērķdotācijas sadales kārtību.
III.

Pašvaldības finansējuma piešķiršana pirmsskolas izglītībai

8.
Pašvaldības budžeta finansējumu bērnu no 1,5 gada līdz 4 gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai piešķir, ievērojot:
8.1. bērnu skaitu izglītības pakāpē, piemērojot koeficientu 1;
8.2. izglītības iestādē īstenojamās programmas;
8.3. normētā skolēnu (bērnu) skaita attiecību pret vienu pedagoga darba likmi:
8.3.1.
Bauskas pilsētā – 13:1;
8.3.2.
pārējās apdzīvotās vietās – 11,5:1.
8.4. bērnu skaitam, kas apgūst speciālās pirmsskolas izglītības programmas speciālās
izglītības grupās vai integrēti, piemēro koeficientu 2;
8.5. pirmsskolas izglītības iestāžu (grupu) darba laiku;
8.6. pirmsskolas grupās ārpus pilsētas, kurās izglītojamo skaits pēc plkst.17.00
samazinās vairāk nekā par divām trešdaļām no grupas audzēkņu skaita, veido dežūrgrupu.
8.7. logopēdu darba samaksai nosaka vienu amata likmi uz 200 bērniem;
8.8. pirmsskolas izglītības pedagogam, kas vada mūzikas nodarbības, darba samaksai
papildus nosaka vienu amata likmi uz 240 bērniem;
8.9. pirmsskolas izglītības pedagogam, kas vada fiziskās attīstības nodarbības, darba
samaksai papildus nosaka vienu amata likmi uz 240 bērniem;
8.10. pedagogu profesionālās darbības 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpēm nosaka piemaksu
attiecīgi 45 euro, 114 euro un 140 euro apmērā par vienu pedagoga darba likmi
proporcionāli tarificēto mācību stundu skaitam, bet izglītības psihologam, skolotājam
logopēdam un speciālajam pedagogam – proporcionāli tarificētajai amata slodzei;
8.11. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
9. Izglītības iestādei, kurā tiek nodrošinātas fiziskās attīstības nodarbības baseinā, pirmsskolas
pedagoga darba samaksai nosaka vienu amata likmi;
10. Pirmsskolas izglītības pedagoga darba slodze ir 40 darba stundas nedēļā, tai skaitā 36 darba
stundas ar izglītojamiem un 4 darba stundas – sagatavošanās nodarbību vadīšanai. Zemākā
mēneša darba algas likme no 2016. gada 1.septembra ir 620 euro.
11. Psihologu darba samaksai nosaka vienu amata likmi uz 500 bērniem.
12. Pirmsskolas izglītības iestādei, kurā izglītojamo skaits pārsniedz 250, papildus nosaka vienu
iestādes vadītāja vietnieka likmi.
13. Pirmsskolas izglītības iestādei, kurā grupu vidējais piepildījums ir 21 un vairāk izglītojamie
grupā, papildus nosaka pirmsskolas izglītības pedagoga 0,2 likmes uz grupu.
2

14. Piemaksu par darbu īpašos apstākļos pedagogiem nosaka saskaņā ar Ministru kabineta
2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 4.pielikumu.
15. Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algu nosaka atbilstoši
Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 1.pielikumam, nosakot to par vienu pakāpi zemāku. Pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītāju vietnieku mēneša darba algu nosaka 80 % apmērā no vadītāju algas.
15.1Vispārējās izglītības iestādes direktoram, kuram, ņemot vērā 1,5 gadus vecu līdz 4 gadus
vecu izglītojamo skaitu, atalgojums mainītos pēc Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 3.tabulas, pašvaldība piešķir
piemaksu mēnesī attiecīgā apmērā. (Papildināts ar 24.11.2016.grozījumiem.)
IV.

Noslēguma jautājumi

16. Izglītojamo skaitu speciālās izglītības klasē (grupā) nosaka Ministru kabineta 2015.gada
13.oktobra noteikumi Nr.591 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības
iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz
nākamo klasi”.
17. Noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.septembrī.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 21.p.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu SIA „HANSA SILVESTERS”
Bauskas novada dome, izskatot jautājumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „HANSA
SILVESTERS” (turpmāk– SIA „HANSA SILVESTERS”), vienotais reģistrācijas
Nr.40003536150, nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu un izvērtējot Bauskas novada
pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības, konstatēja tālāk minēto:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļa (turpmāk – Nodaļa), veicot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, konstatēja
nekustamā īpašuma nodokļa parāda esamību personai, kura ir izslēgta no Uzņēmumu reģistra
reģistriem.
SIA „HANSA SILVESTERS” par tās īpašumā bijušo nekustamo īpašumu „Spurdzes”, kas
atrodas Bauskas novada Codes pagastā, kadastra Nr.4052 004 0161, laika periodā no 01.01.2007.
līdz 31.12.2011. ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds 48,98 EUR apmērā, tai skaitā:
pamatparāds 34,50 EUR un nokavējuma nauda 14,48 EUR.
Ar Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 05.01.2012. spriedumu lietā Nr.C27251911 tika
pasludināts parādnieka SIA „HANSA SILVESTERS” maksātnespējas process.
Bauskas novada pašvaldība ar 31.05.2012. kreditora prasījumu Nr.7-17/45 maksātnespējīgās
SIA „HANSA SILVESTERS” administratorei Ilzei Bagatskai iesniedza nenodrošināta kreditora
prasījumu summā Ls 35,91 (51,10 EUR), tajā skaitā, galvenā prasījuma summa Ls 25,04 (35,63
EUR) apmērā un blakus prasījuma (nokavējuma naudas) summa Ls 10,87 (15,47 EUR) apmērā.
02.07.2012. Bauskas novada pašvaldības kreditora prasījums tika iekļauts kreditoru prasījumu
reģistrā, ka nenodrošināts prasījums. Atbilstoši Maksātnespējas likumā noteiktajam, parādnieka
mantas pārdošanai maksātnespējas procesa ietvaros tika sastādīts mantas pārdošanas plāns,
saskaņā ar kuru visa parādnieka manta tika pārdota.
Personai īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Spurdzes”, kas atrodas Bauskas novada
Codes pagastā, kadastra Nr.4052 004 0161, izbeigušās saskaņā ar 25.12.2012. ierakstu Bauskas
zemesgrāmatu nodaļā Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.450, pamatojoties uz
30.08.2012. Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas lēmumu civillietā Nr.C27206412/4.
Ar 05.06.2015. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa spriedumu lietā Nr.C27251911,
nolemts izbeigt maksātnespējīgās SIA „HANSA SILVESTERS” maksātnespējas procesa lietu.
Ar LR Uzņēmumu reģistra funkciju izpildes departamenta 12.06.2015. lēmumu Nr.612/108113 „Par komercsabiedrības izslēgšanu no komercreģistra” sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „HANSA SILVESTERS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003536150, likvidēta un izslēgta
no komercreģistra.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka nodokļu
parādi dzēšami nodokļu maksātājam – ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos
gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem. Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 25.panta trešo daļu, pašvaldību budžetos ieskaitāmos nekustamā īpašuma nodokļa

parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā
noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ievērojot minēto, secināms, ka SIA „HANSA SILVESTERS” parādi ir objektīvi neatgūstami
un dzēšami.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmo un trešo daļu un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 63.panta pirmās daļas 1.punktu un 67.panta septīto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „HANSA SILVESTERS”, vienotais reģistrācijas
Nr.40003536150, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 48,98 EUR apmērā, tai skaitā
pamatparādu 34,50 EUR un nokavējuma naudu 14,48 EUR.
2. Gadījumā, kad šajā lēmumā minētajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa
parādus, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu
samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no
laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa
parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 22.p.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu personām Dāviņu, Codes un Vecsaules pagastā
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļa (turpmāk – Nodaļa) saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta trešo
punktu un Nodaļas 2011.gada 31.marta reglamenta Nr.2 12.5.apakšpunktu veic Bauskas
pašvaldībai piekritīgo nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās
kompetences ietvaros.
Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sestajai prim daļai nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja
piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 EUR.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka valsts
budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas
dzēš Valsts ieņēmumu dienests, ja nodokļu maksātājam - šā likuma 26.panta 6.1 daļā paredzētajā
gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu. Savukārt šā panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un
soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Iepriekš minētās tiesību normas paredz, lai pašvaldība dzēstu pašvaldības budžetā ieskaitāmos
nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas, ir jāizpildās diviem kritērijiem, proti,
nodokļa parāds attiecībā uz kuru nodokļu administrācija ir tiesīga vērst piedziņu, nav lielāks kā 15
EUR, kā arī trīs gadu; laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu.
Ņemot vērā iepriekš minētās tiesību normas, konstatējams, ka piedzenamie nekustamā
īpašuma nodokļa parādi uz 17.11.2016. ir parādi, par kuriem samaksas termiņš ir iestājies sākot ar
17.11.2013., līdz ar to ir secināms, ka pašvaldībai normatīvajos aktos noteiktās kompetences
ietvaros ir jādzēš nekustamā īpašuma nodokļa parādi, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas.
Nodaļa konstatēja, ka katrai no lēmumā norādītajām sešām personām piedzenamā parāda
kopsumma nepārsniedz 15 EUR. Tāpat konstatēja, ka konkrētajā gadījumā attiecībā uz. iepriekš
minēto personu nodokļu parādiem kopsummā 26,42 EUR nav pieņemti lēmumi par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās, līdz ar to
nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādi, kā arī ar to saistītās nokavējuma naudas summā 26,42
EUR ir jādzēš.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām“ 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts ieņēmumu
dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internētā informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sesto prim daļu, 25.panta pirmo un
trešo daļu, Bauskas novada dome nolemj:

1. Dzēst J.G., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,02 EUR apmērā,
tai skaitā: pamatparādu 0,01 EUR un nokavējuma naudu 0,01 EUR.
2. Dzēst V.T., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,20 EUR apmērā,
tai skaitā: pamatparādu 0,13 EUR un nokavējuma naudu 0,07 EUR.
3. Dzēst G.M., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 12,71 EUR
apmērā, tai skaitā: pamatparādu 9,34 EUR un nokavējuma naudu 3,37 EUR.
4. Dzēst A.Z., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,25 EUR apmērā,
tai skaitā: pamatparādu 0,16 EUR un nokavējuma naudu 0,09 EUR.
5. Dzēst V.G., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 2,59 EUR apmērā,
tai skaitā: pamatparādu 1,68 EUR un nokavējuma naudu 0,91 EUR.
6. Dzēst A.L., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 10,65 EUR
apmērā, tai skaitā: pamatparādu 6,52 EUR un nokavējuma naudu 4,13 EUR.
7. Gadījumā, kad, šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa
parādus, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu
samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no
laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa
parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
8. Publicēt Bauskas novada mājaslapā internetā informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa
parādu dzēšanu.
Kopējā dzēstā pamatparāda un nokavējuma naudas summa – 26,42 EUR (divdesmit seši euro,
42 centi).
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu A. Š.
Pamatojoties uz Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļas 2011.gada 31.marta reglamenta 12.5.apakšpunktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 3.punktu, Ekonomikas un finanšu nodaļa veica
pārbaudi par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem.
Izskatot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošos datus, nodaļa konstatēja, ka nekustamā
īpašuma Plūdoņa iela 58-28, kadastra Nr.4001 900 0165, Bauska, Bauskas nov. bijušajam
īpašniekam A.Š., personas kods XXXX, ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 76,98 EUR, tai
skaitā pamatparāds 61,82 EUR un nokavējuma nauda 15,16 EUR.
Ar 2013.gada 3.septembra Saldus rajona tiesas spriedumu lietā Nr.C34052913 tika
pasludināts fiziskās personas A.Š, personas kods XXXX, maksātnespējas process ar bankrota
procedūru.
Pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 73.pantu „Kreditoru prasījumu iesniegšana”
2013.gada 9.septembrī pieteikts kreditora prasījums par summu 57,55 LVL vai 81,89 EUR
(astoņdesmit viens euro, 89 centi), tai skaitā pamatparāds 65,08 EUR, un nokavējuma nauda 16,81
EUR.
Ar Saldus rajona tiesas 2014.gada 10.marta lēmumu lietā Nr.C34052913/2 apstiprināts A.Š
piederošā nekustamā īpašuma Plūdoņa iela 58-28 izsoles pārdošanas akts, kas stājās spēkā
2014.gada 21.martā.
A.Š. saistību plānā norādītas saistības pret Bauskas novada budžetu – pamatparāds 64,48
EUR, un samaksājamā summa saistību dzēšanas procedūras ietvaros 2,40 EUR ar plāna darbības
termiņu 24 mēneši.
Maksātnespējas procesa laikā ir veiktas iemaksas pašvaldības budžetā 3,26 EUR, tai skaitā:
 maksājumi kreditora prasījuma segšanai summā 0,60 EUR,
 maksājumi saistību dzēšanas plāna izpildei summā 2,66 EUR.
Saistību dzēšanas plānā nav iekļauti Maksātnespējas likuma 164.panta ceturtajā daļā
norādītie prasījumi, kuri netiek dzēsti pēc saistību dzēšanas procedūras pabeigšanas, līdz ar to
dzēšamas visas minētajā plānā norādītās A.Š. saistības.
Maksātnespējas likuma 164.panta pirmā daļa nosaka, ja parādnieks veicis fiziskās
personas saistību dzēšanas plānā noteiktās darbības, pēc šā plāna darbības beigām atlikušās
minētajā plānā norādītās šīs personas saistības tiek dzēstas un apturētās izpildu lietvedības par
dzēsto saistību piedziņu tiek izbeigtas.
Civilprocesa likuma 363.35 panta otrā daļa nosaka, ka tiesa apstiprina saistību dzēšanas
procedūras izbeigšanu, ja konstatē, ka parādnieks ir izpildījis saistību dzēšanas plānu un nav
saņemti kreditoru un parādnieka iebildumi vai arī saņemtie iebildumi ir atzīstami par
nepamatotiem.

Ar Saldus rajona tiesas 2016.gada 7.septembra lēmumu lietā Nr.C34052913 nolemts
izbeigt A.Š., personas kods XXXX, saistību dzēšanas procedūru un maksātnespējas procesu, dzēst
atlikušās saistību plānā norādītās saistības, kas nav izpildītas saistību dzēšanas procedūras laikā.
Saskaņā ar pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites datiem 2016.gada
11.novembrī A.Š. parāds Bauskas novada budžetam ir 76,98 EUR (tai skaitā pamatparādu 61,82
EUR un nokavējuma naudu 15,16 EUR).
Ievērojot iepriekš minēto, Bauskas novada dome secina, ka A.Š., kuram pabeigta bankrota
procedūra un izbeigts maksātnespējas process, nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas iekļauts
saistību dzēšanas plānā, ir 76,98 EUR (tai skaitā pamatparāds 61,82 EUR un nokavējuma nauda
15,16 EUR) ir dzēšami.
Pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo daļu, trešo daļu un ceturto daļu,
Civilprocesa likuma 363.35 panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmās daļas
1.punktu, un 67.panta septīto daļu, Saldus rajona tiesas 2016.gada 7.septembra lēmumu civillietā
Nr.34052913, Bauskas novada dome nolemj:
1. Dzēst A.Š., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 76,98 EUR
(septiņdesmit seši euro, 98 centi), tai skaitā pamatparāds 61,82 EUR un nokavējuma nauda
15,16 EUR.
2. Gadījumā, kad šajā lēmumā minētajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa
parādus, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu
samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no
laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa
parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
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Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu A.Č.
Pamatojoties uz Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļas 2011.gada 31.marta reglamenta 12.5.apakšpunktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 3.punktu, Ekonomikas un finanšu nodaļa veica
pārbaudi par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem.
Izskatot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošos datus, nodaļa konstatēja, ka nekustamā
īpašuma Salātu iela 16 k-1 – X, kadastra Nr.4001 900 1329, Bauska, Bauskas nov., bijušajam
īpašniekam A.Č., personas kods XXXX, ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 62,25 EUR, tai
skaitā pamatparāds 51,47 EUR un nokavējuma nauda 10,78 EUR.
Ar 2013.gada 10.septembra Bauskas tiesas spriedumu lietā Nr.C10080013 tika pasludināts
fiziskās personas A.Č., personas kods XXXX, maksātnespējas process ar bankrota procedūru.
Pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 73.pantu „Kreditoru prasījumu iesniegšana”
2013.gada 1.septembrī pieteikts kreditora prasījums par summu 64,13 LVL vai 91,25 EUR
(deviņdesmit viens euro, 25 centi), tai skaitā pamatparāds 73,97 EUR un nokavējuma nauda 17,27
EUR.
Ar Bauskas rajona tiesas 2014.gada 29.aprīļa lēmumu lietā Nr.C10080013 apstiprināts
A.Č. piederošā nekustamā īpašuma Salātu iela 16 k-1 – X izsoles pārdošanas akts, kas stājās spēkā
2014.gada 13.maijā.
Ar Bauskas rajona tiesas 2014.gada 21.jūlija lēmumu lietā Nr.Nr.C10080013 apstiprināta
saistību dzēšanas procedūra.
Bauskas rajona tiesa 2016.gada 28.oktobrī pieņēmusi lēmumu lietā Nr.C10080013,
izpildīta fiziskas personas A.Č. saistību dzēšanas procedūra un izbeigts maksātnespējas process.
A.Č. saistību dzēšanas plānā norādītas saistības pret Bauskas novada budžetu –
pamatparāds 73,97 EUR un samaksājamā summa saistību dzēšanas procedūras ietvaros 15,60
EUR ar plāna darbības termiņu 24 mēneši.
Maksātnespējas procesa laikā ir veiktas iemaksas pašvaldības budžetā 22,50 EUR, tai
skaitā:
 maksājumi kreditora prasījuma segšanai summā 4,55 EUR,
 maksājumi saistību dzēšanas plāna izpildei summā 17,95 EUR.
Saistību dzēšanas plānā nav iekļauti Maksātnespējas likuma 164.panta ceturtajā daļā
norādītie prasījumi, kuri netiek dzēsti, pēc saistību dzēšanas procedūras pabeigšanas, līdz ar to
dzēšamas visas minētajā plānā norādītās A.Č. saistības.
Maksātnespējas likuma 164.panta pirmā daļa nosaka, ja parādnieks veicis fiziskās
personas saistību dzēšanas plānā noteiktās darbības, pēc šā plāna darbības beigām atlikušās
minētajā plānā norādītās šīs personas saistības tiek dzēstas un apturētās izpildu lietvedības par
dzēsto saistību piedziņu tiek izbeigtas.
Civilprocesa likuma 363.35 panta otrā daļa nosaka, ka tiesa apstiprina saistību dzēšanas
procedūras izbeigšanu, ja konstatē, ka parādnieks ir izpildījis saistību dzēšanas plānu un nav

saņemti kreditoru un parādnieka iebildumi vai arī saņemtie iebildumi ir atzīstami par
nepamatotiem.
Saskaņā ar pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites datiem 2016.gada
11.novembrī Aivara Čarkas parāds Bauskas novada budžetam ir 62,25 EUR (tai skaitā
pamatparāds 51,47 EUR un nokavējuma nauda 10,78 EUR).
Ievērojot iepriekš minēto, Bauskas novada dome secina, ka A.Č., kuram pabeigta bankrota
procedūra un izbeigts maksātnespējas process, nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas iekļauts
saistību dzēšanas plānā, ir 62,25 EUR (tai skaitā pamatparāds 51,47 EUR un nokavējuma nauda
10,78 EUR) ir dzēšami.
Pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo daļu, trešo daļu un ceturto daļu,
Civilprocesa likuma 363.35 panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmās daļas
1.punktu, un 67.panta septīto daļu, Bauskas rajona tiesas 2016.gada 28..oktobra lēmumu civillietā
Nr.010080013, Bauskas novada dome nolemj:
1. Dzēst A.Č., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 62,25 EUR
(sešdesmit divi euro, 25 centi), tai skaitā pamatparādu 51,47 EUR un nokavējuma nauda
10,78 EUR.
2. Gadījumā, kad šajā lēmumā minētajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa
parādus, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu
samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no
laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa
parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās
dienas.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Bērzmuiža”, Mežotnes
pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 3.novembrī saņemts Mežotnes pagasta pārvaldes
iesniegums (reģistrēts ar Nr. 9-1/3767), kurā izteikts ierosinājums atsavināt pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Bērzmuiža”, kadastra Nr.4072 003 0068.
Izskatot Mežotnes pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums „Bērzmuiža”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4072 003
0068, sastāv no zemes vienības 1,63 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4072 003 0068 un
dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 4072 003 0068 001;
nekustamais īpašums „Bērzmuiža”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr.4072 003
0068, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas
Mežotnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000199834.
Mežotnes pagasta pārvalde savā iesniegumā norāda, ka nekustamais īpašums „Bērzmuiža”,
Mežotnes pag., Bauskas nov. nav nepieciešams pašvaldībai savu funkciju realizēšanai. Īpašums ir
avārijas stāvoklī.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt persona, 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 „Bērzmuiža”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 003 0068.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
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Par dzīvojamās mājas Zaļajā ielā 11 k-2, Bauskā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu mājas pārvaldniekam
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 9.novembrī saņemts Aigas Kiznes iesniegums par
dzīvojamās mājas Zaļajā ielā 11 k-2, Bauskā nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā viņai kā
dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
Izskatot Aigas Kiznes iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
dzīvojamā mājā Zaļajā ielā 11 k-2, Bauskā ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0064 001 ir
17 dzīvokļu īpašumi un visi dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju”. Dzīvojamā māja saistīta ar zemesgabalu 1978 m² platībā. Ir
notikusi dzīvokļu īpašnieku kopsapulce un par dzīvojamās mājas pārvaldnieci ievēlēta Aiga Kizne.
Mājas pārvaldniece ar dzīvokļu īpašniekiem noslēgusi dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
pilnvarojuma līgumu.
Kārtība, kādā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku
sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ir noteikta likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.pantā. Šā likuma 51.panta piektā daļa
nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas, ja ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarota persona iesniegusi pieteikumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu
un ievēroti šādi nosacījumi:
ir noslēgts dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums, ievērojot šajā likumā un citos
likumos noteikto kārtību;
iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par
dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu
nodošanu ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai vai dzīvokļu
īpašnieku savstarpējs līgums;
visi savstarpējo līgumu noslēgušie dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši šā likuma
41.pantā paredzēto pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju;
savstarpēju līgumu noslēguši dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk kā pusi no
dzīvojamā mājā esošo privatizācijas objektu skaita.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta sestā daļa noteic,
ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanās tiesības ar dzīvokļu savstarpēju līgumu pilnvarotai personai
nodod pašvaldība vai valsts dzīvojamās mājas valdītājs, kad izpildīti visi šā panta piektajā daļā
minētie nosacījumi. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nodod, parakstot dzīvojamās mājas
nodošanas un pieņemšanas aktu.
Visi nepieciešamie dokumenti Bauskas novada pašvaldībā ir iesniegti, tajā skaitā
dzīvojamās mājas Zaļajā ielā 11 k-2, Bauskā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols, dzīvokļu
īpašnieku un pilnvarotās personas parakstīts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piekto un sesto daļu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Nodot dzīvojamās mājas Zaļajā iela 11 k-2, Bauskā un tai funkcionāli saistītā
zemesgabala ar kadastra Nr. 4001 004 0064 1978 m² platībā pārvaldīšanas tiesības
dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai Aigai Kiznei, personas kods XXXX, ar
2017.gada 1.janvāri.
2. Pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VIDES SERVISS” valdes locekli Lindu
Tijoni sagatavot nekustamā īpašuma Zaļajā iela 11 k-2, Bauskā nodošanas un
pieņemšanas aktu un organizēt minētā īpašuma nodošanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.X, Pasta
ielā 15, Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts J.Z. iesniegums ar lūgumu atļaut iegūt īpašumā
pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.X, Pasta ielā 15, Bauskā.
Izskatot J.Z. iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.X dzīvojamā mājā Pasta
iela 15, Bauskā ar platību 42,3 m². Dzīvoklis izīrēts J.Z. un ar viņu noslēgts dzīvojamās telpas īres
līgums. Dzīvokļa īrniekam nav īres un komunālo maksājumu parādu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes
loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
Bauskas novada dome nolemj;
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.X, Pasta ielā 15, Bauskā, Bauskas nov. ar kopējo platību 42,3 m², dzīvojamās
mājas, palīgēkas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4001 004 0121, 423/2007
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
dzīvokli Nr.X, Pasta ielā 15, Bauskā, Bauskas nov. ar kopējo platību 42,3 m², dzīvojamās
mājas, palīgēkas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4001 004 0121, 423/2007
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 reģistrēšanu zemesgrāmatā,
sedz nekustamā īpašuma ieguvējs.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

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
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 28.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.X, Pils
ielā 20, Mežotnes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts T.H. iesniegums ar lūgumu atļaut iegūt īpašumā
pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokli Nr.X, Pils ielā 20, Mežotnē, Mežotnes pag.
Izskatot T.H. iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts dzīvoklis Nr.X dzīvojamā mājā Pils ielā
20, Mežotnē, Mežotnes pag. ar platību 32,1 m². Dzīvoklis ir izīrēts T.H., ar viņu ir noslēgts
dzīvojamās telpas īres līgums. Dzīvokļa īrniekam nav īres maksas un maksas, kas saistīta ar
dzīvokļa lietošanu, parāda.
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 un 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.X Pils ielā 20, Mežotnē, Mežotnes pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 32,1 m²,
dzīvojamās mājas ar kadastra Nr.4072 004 018 2001 un zemesgabalu ar kadastra apzīmējumiem
4072 004 0182 un 4072 004 0607 3210/19820 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
dzīvokli Nr.X, Pils ielā 20, Mežotnē, Mežotnes pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 32,1 m²,
dzīvojamās mājas un palīgēkas 3210/19820 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.
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Par dzīvojamās telpas „Īslīči” – X, Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts A.V., deklarētā dzīvesvieta: „Īslīči”-X, Īslīces pag.,
Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas „Īslīči”-X, Īslīces pag., Bauska,
Bauskas nov. īres līgumu, kura termiņš beidzies 2016.gada 31.oktobrī.
Iesniegumam pievienotas Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Īslīces
ūdens” 18.10.2016. izziņa Nr.17„Par komunālajiem maksājumiem” un Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” 02.05.2016. izziņa Nr. 1-16/267 „Par
atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam”.
Izskatot A.V. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
A.V. ģimene īrē dzīvokli „Īslīči”-X, Īslīces pag., Bauskas nov. Dzīvojamās telpas „Īslīči”X, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2016.gada 31.oktobrim.
Dzīvojamās telpas „Īslīči”-X, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma 2.2.apakšpunktā
ietverta īrnieka tiesība prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu.
Īrniecei A.V. īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds
ir 711,39 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 „Īslīči”-X, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu ar
A.V., personas kods XXXX, līdz 2017.gada 28. februārim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces ūdens” viena mēneša
laikā veikt grozījumus ar A.V. noslēgtajā dzīvojamās telpas „Īslīči”-X, Īslīces pag.,
Bauskas nov. īres līgumā.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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Par sociālā dzīvokļa „Pamati” – X, Codes pagastā īres līguma atjaunošanu
2009.gada 30.jūnijā ar V.R. tika noslēgts sociālā dzīvokļa „Pamati”-X, Codes pag.,
Bauskas nov. īres līgums. 2016. gada 28.aprīlī sociālā dzīvokļa īres līgums tika atjaunots.
2016.gada 18.oktobrī saņemts V.R. iesniegums ar lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa „Pamati”-X,
Codes pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Izskatot V.R. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
V.R. īrē sociālo dzīvokli „Pamati”-X, Codes pagastā, Bauskas nov. un sociālā dzīvokļa īres
līguma termiņš beidzies 2016. gada 31.oktobrī;
V.R. piešķirts trūcīgās personas statuss līdz 2017. gada 28.februārim;
sociālā dzīvokļa īrniekam V.R. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, parādu.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, kas nosaka, sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes
locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa „Pamati”-X, Codes pag., Bauskas nov., LV-3910 īres līguma
termiņu ar V.R., personas kods XXXX, līdz 2017.gada 31.maijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītājai D.Šķiliņai
sociālā dzīvokļa „Pamati” -X, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu ar V.R.
noformēt ar rakstisku papildu vienošanos pie spēkā esošā īres līguma.
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Par sociālā dzīvokļa Bērzu iela 2-X, Mežotnes pagastā
īres līguma atjaunošanu
2015.gada 1.augustā ar G.S. tika noslēgts sociālā dzīvokļa Bērzu iela 2-X, Mežotne,
Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līgums. 2016.gada 19.septembrī saņemts G.S. iesniegums, ar
lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa Bērzu iela 2-X, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres
līguma termiņu.
Izskatot G.S. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
G.S. īrē sociālo dzīvokli Bērzu iela 2-X, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov., kura īres
līguma beigu termiņš bija 2016. gada 30. jūnijs;
G.S. piešķirts trūcīgās personas statuss uz laiku līdz 2017.gada 31.martam;
G.S. nav īres maksas un maksas, kas saistīta ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, kas nosaka, sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes
locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa Bērzu iela 2-X, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres
līguma termiņu ar G.S., personas kods XXXX, līdz 2017.gada 31.maijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” vadītājam
N.Vāveram sociālā dzīvokļa Bērzu iela 2-X, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres
līguma atjaunošanu ar G.S. noformēt ar rakstisku papildu vienošanos pie spēkā esošā īres
līguma.
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Par dzīvojamās telpas „Ceplis 13” – X, Mežotnes pagastā īres līguma
atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts A.S., deklarētā dzīvesvieta: „Ceplis 13”-X, Ceplis,
Mežotnes pag., Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas „Ceplis 13”-X,
Ceplis, Mežotnes pag. īres līgumu, kura termiņš beidzies 2016.gada 31.oktobrī.
Iesniegumam pievienoti:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” 12.10.2016. izziņa Nr.1-5/116
„Par komunālajiem maksājumiem”;
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” un A.S. 14.01.2016. līguma
2/2015 „Par dzīvokļa komunālo maksājumu parāda atmaksu” kopija;
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” un A.S.14.01.2016.līguma
1/2016 „Par dzīvokļa īres maksājumu parāda atmaksu” kopija.
Izskatot A.S. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
A.S. ģimene īrē dzīvokli „Ceplis 13”-X, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. Dzīvojamās telpas
„Ceplis 13”-X, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2016.gada
31.oktobrim.
Dzīvojamās telpas „Ceplis 13”-X, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma
5.2.5.apakšpunktā ietverta īrnieka tiesība prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu.
Īrniekam A.S. īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds ir
179,65 EUR (bija 210,97 EUR). Bauskas novada pašvaldības iestāde „Mežotnes pagasta pārvalde”
un A.S. 14.01.2016. noslēguši vienošanos „Par parāda atmaksu”.
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 „Ceplis 13”-X, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņu ar A.S., personas kods XXXX, līdz 2017.gada 31.oktobrim.
2 Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” vadītājam
N.Vāveram viena mēneša laikā veikt grozījumus ar A.S. noslēgtajā dzīvojamās telpas
„Ceplis 13”-X, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līgumā.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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Par dzīvojamās telpas Dārza ielā 9 – X, Bauskā īres līguma pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts V.G., deklarētā dzīvesvieta: Dārza iela 9-X, Bauskā,
Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas Dārza ielā 9-X, Bauskā, Bauskas
nov. īres līgumu, kura termiņš beigsies 2016.gada 30.novembrī.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES
SERVISS” 18.10.2016. izziņa Nr.01-15/82 „Par īres dzīvokļa Dārza ielā 9-X, Bauskā
maksājumiem”.
Izskatot V.G. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
V.G. ar ģimenei īrē dzīvokli Dārza ielā 9-X, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas
Dārza ielā 9-X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2016.gada 30.novembrim.
Dzīvojamās telpas Dārza ielā 9-X, 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.G. 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 Dārza ielā 9-X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar
V.G., personas kods XXXX, līdz 2019.gada 30.novembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena mēneša
laikā veikt grozījumus ar V.G. noslēgtajā dzīvojamās telpas Dārza ielā 9-X, Bauskā, Bauskas
nov. īres līgumā.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu V.Z. uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4092 013 0214 1/5 domājamo daļu Vecsaules pagastā
Ar Bauskas rajona Vecsaules pagasta padomes 2004.gada 15.decembra lēmumu V.Z.
piešķirta pastāvīgā lietošanā 1/5 domājamā daļa no zemes vienības 0,77 ha platībā ēku uzturēšanai.
Nekustams īpašums „Sējēji”, kadastra Nr.4092 013 0214, sastāv no zemes vienības 0,77 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu XXXX un ēkas uz tās – kaltes (būves kadastra apzīmējums 4092
013 0214 003).
V.Z. miris 2005.gada 12.maijā.
V.Z. līdz 2006.gada 31.augustam nav iesniedzis zemes izpirkšanas pieprasījumu par
lietošanā nodoto zemi un tas nav iekļauts Lauku zemes izpirkšanas reģistrā. Zemes lietotājs nav
izpildījis Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma (turpmāk – Privatizācijas pabeigšanas likums) 23.panta pirmās daļas
nosacījumus un atbilstoši 25.panta pirmās daļas 1.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības ir izbeigušās – 2006.gada 31.augustā.
Saskaņā ar 25.panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam
piederošo ēku (būvju) uzturēšanai, noslēdzams zemes nomas līgums un ēku (būvju) īpašnieks to
turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā
nav atsavināma vai iznomājama citai personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.644) 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas
līgumu,
pirmtiesīgā
persona
attiecīgajā
vietējā
pašvaldībā
iesniedz
šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods,
dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes
lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu. Ja uz iznomājamās zemes atrodas ēkas
(būves), dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm).
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā
noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ietilpst pašvaldības
kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā
gadījumā, ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam
lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un
Ministru kabineta noteikumu Nr.644 noteikumu 3.punktam datus par zemes nomas pirmtiesīgajām
personām pašvaldībā nodod Valsts zemes dienests. Informācija no Valsts zemes dienesta saņemta
ar novēlošanos 2016.gada 21.oktobrī.
Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis
par Vecsaules pagasta nekustamā īpašuma „Sējēji” 1/5 domājamo daļu, kadastra Nr.4092 013
0214, ir samaksāts.

Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punktu,
25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro daļu, 25. panta ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”
2.punktu,
likuma
„Par
pašvaldībām”
21.panta
pirmās
daļas
27.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka V.Z., personas kods XXXX, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz Bauskas
novada Vecsaules pagasta nekustamā īpašuma „Sējēji”, kadastra Nr.4092 013 0214,
zemes vienību 0,77 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXXX 1/5 domājamo daļu, ir
izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā datumā –
2006. gada 31.augustā.
2. Noteikt, ka zemes vienības 0,77 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXXX – 1/5
domājamā daļa piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar V.Z. iespējamiem mantiniekiem šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas
līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību”.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).
Domes priekšsēdētāja vietnieks
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Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Ē.R. uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu XXXX 1/2 domājamo daļu Dāviņu pagastā
Ar Bauskas rajona Dāviņu pagasta padomes 1996.gada 24.oktobra lēmumu Ē.R. piešķirta
pastāvīgā lietošanā 1/2 domājamā daļa no zemes vienības 0,44 ha platībā ēku uzturēšanai.
Nekustams īpašums Miera iela 6, kadastra Nr.XXXX, sastāv no zemes vienības 0,44 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu XXXX un ēkām uz tās – dzīvojamā māja (būves kadastra
apzīmējums XXXX), kūts (būves kadastra apzīmējums XXXX)
Ē.R. līdz 2006.gada 31.augustam nav iesniegusi zemes izpirkšanas pieprasījumu par
lietošanā nodoto zemi un tas nav iekļauts Lauku zemes izpirkšanas reģistrā. Zemes lietotāja nav
izpildījusi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma (turpmāk – Privatizācijas pabeigšanas likums) 23.panta pirmās daļas
nosacījumus un atbilstoši 25.panta pirmās daļas 1.punktam viņam zemes pastāvīgās lietošanas
tiesības ir izbeigušās 2006.gada 31.augustā.
Saskaņā ar 25.panta ceturto daļu par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājai viņai piederošo
ēku (būvju) uzturēšanai noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var
atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma
vai iznomājama citai personai.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.644) 5.punktu, lai noslēgtu zemes nomas
līgumu,
pirmtiesīgā
persona
attiecīgajā
vietējā
pašvaldībā
iesniedz
šādus
dokumentus: iesniegumu, kurā norādīts zemes pastāvīgā lietotāja vārds, uzvārds, personas kods,
dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā zemes platība, zemes
lietošanas mērķis, iznomājamā zemesgabala robežu plānu. Ja uz iznomājamās zemes atrodas ēkas
(būves), dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm).
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešajā daļā
noteiktajam lēmumu pieņemšana par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ietilpst pašvaldības
kompetencē. Savukārt bijušie zemes lietotāji izmantot zemes nomas pirmtiesības var tikai tajā
gadījumā, ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bijušajam
lietotājam līdz zemes nomas pirmtiesību izbeigšanās termiņam.
Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta otrajai daļai un
Ministru kabineta noteikumu Nr.644 noteikumu 3.punktam datus par zemes nomas pirmtiesīgajām
personām pašvaldībā nodod Valsts zemes dienests. Informācija no Valsts zemes dienesta saņemta
ar novēlošanos 2016.gada 21.oktobrī.
Nodokļu administrēšanas programmā ietvertie dati liecina, ka nekustamā īpašuma nodoklis
par Dāviņu pagasta nekustamā īpašuma Miera iela 6 1/2 domājamo daļu, kadastra Nr.XXXX, ir
samaksāts.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta vienpadsmitās daļas 3.punktu,

25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta otro daļu, 25. panta ceturto daļu, likuma ,,Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, 15.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”
2.punktu,
likuma
„Par
pašvaldībām”
21.panta
pirmās
daļas
27.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Ē.R., personas kods XXXX, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz Bauskas
novada Dāviņu pagasta nekustamā īpašuma Miera iela 6, kadastra Nr.XXXX, zemes
vienību 0,44 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXXX 1/2 domājamo daļu, ir izbeigušās
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā datumā – 2006. gada
31.augustā.
2. Noteikt, ka zemes vienība 0,44 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXXX – 1/2
domājamā daļa piekrīt Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma uz tās vārda
zemesgrāmatā.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar Ē.R. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
4. Noteikt, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un likuma „Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 15.panta sesto daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007).

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

2

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 36.p.

Par zemes vienības Plūdoņa ielā X, Bauskā platības apstiprināšanu
Bauskas pilsētas domes Zemes komisija 2005.gada 3.augustā pieņēma lēmumu par īpašumu
tiesību atjaunošanu J.G. uz zemi Plūdoņa ielā X, Bauskā. Valsts SIA „Latvijas Valsts mērnieks”
2008.gada 12.maijā veica zemes vienības Plūdoņa ielā X, Bauskā uzmērīšanu. Zemes vienība ir
uzmērīta, taču nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā. Tā kā ar Bauskas novada domes
2014.gada 27.novembra lēmumu „Par zemes reformas pabeigšanu Bauskas novada Bauskas
pilsētā”, Bauskas pilsētā zemes reformas process ir pabeigts, tad lēmumus par zemes īpašuma
tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par maksu pieņem Bauskas novada dome.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 7.pantu un likuma
„Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.panta trešo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” 2008.gada 12.maijā izsniegto zemes vienības
Plūdoņa ielā X, Bauskā ar kadastra apzīmējumu XXXX, zemes robežu, situācijas un
apgrūtinājumu plānu.
2. Apstiprināt zemes vienības Plūdoņa ielā X, Bauskā ar kadastra apzīmējumu XXXX platību
1500 m².
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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Par pamatlīdzekļu nodošanu pārvaldīšanā budžeta iestādēm
Veicot ikgadējo Bauskas novada pašvaldības pamatlīdzekļu inventarizāciju, tika secināts, ka
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” (turpmāk – Bauskas novada administrācija)
grāmatvedības uzskaitē ir pamatlīdzekļi (dzīvokļi, ēkas, zeme), kas ir nododami bez atlīdzības
citām Bauskas pašvaldības budžeta iestādēm to funkciju izpildes nodrošināšanai.
Bauskas novada administrācijas grāmatvedības uzskaitē ir šādi nekustamie īpašumi:
1) dzīvoklis „Pagastmāja” 1, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3932, kadastra
Nr. 4092 900 0004;
2) dzīvoklis „Sarmas”– 15, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov, LV-3932, kadastra
Nr. 4092 900 0038;
3) dzīvoklis „Uldzes”– 6, Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907,
kadastra Nr. 4046 900 0020;
4) administratīvais mācību korpuss, Skolas iela 1, Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV3926, būves kadastra apzīmējums 4072 001 0024 003;
5) dienesta viesnīca Nr.2 Skolas iela 2, Garoza, Mežotnes pag. Bauskas nov., LV-3926,
kadastra apzīmējums 4072 001 0024 002;
6) katlu māja Skolas iela 12, Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3926, būves kadastra
apzīmējums 4072 001 0014 004;
7) arkveida noliktava (angārs) Skolas iela 17, Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3926
būves kadastra apzīmējums 4072 001 0014 008;
8) zeme Skolas iela 1, Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3926, kadastra apzīmējums
4072 001 0024;
9) zeme „Telekomunikāciju tornis”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra apzīmējums
4050 009 0310;
10) zeme „Jaunie kapi” Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra apzīmējums 4050 001 0470;
11) zeme „Šarlotes kapsēta” Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra apzīmējums 4050 003
0082;
12) zeme „Strēļu kapu lauks” Codes pag., Bauskas nov., kadastra apzīmējums 4052 007 0122;
13) zeme „Sporta komplekss", Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra apzīmējums 4068 002 0589;
14) zeme Upmalas iela 5, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, kadastra apzīmējums 4001 002
0198;
15) administratīvā ēka Upmalas iela 5, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, būves kadastra
apzīmējums
4001 002 0198 001;
16) katlu māja Upmalas iela 5, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, būves kadastra apzīmējums
4001 002 0198 002.
Ievērojot minētos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
6.2 panta pirmo un trešo prim daļu, Bauskas novada dome nolemj:

1. Nodot Bauskas novada administrācijas grāmatvedības uzskaitē esošos pamatlīdzekļus
(dzīvokļus, ēkas, zemi) pārvaldīšanā šādām Bauskas pašvaldības budžeta iestādēm to
funkciju izpildes nodrošināšanai:
1.1. dzīvokli „Pagastmāja” 1, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3932, kadastra Nr.
4092 900 0004 – Vecsaules pagasta pārvaldei;
1.2. dzīvokli „Sarmas” – 15, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov, LV-3932, kadastra Nr.
4092 900 0038 – Vecsaules pagasta pārvaldei;
1.3. dzīvokli „Uldzes” – 6, Grenctāle, Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907, kadastra Nr.
4046 900 0020 – Brunavas pagasta pārvaldei;
1.4. administratīvo mācību korpusu, Skolas iela 1, Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV3926, būveskadastra apzīmējums 4072 001 0024 003 – vispārēja tipa pansionātam
„Derpele”;
1.5. dienesta viesnīcu Nr.2 Skolas iela 2, Garoza, Mežotnes pag. Bauskas nov., LV-3926,
kadastra apzīmējums 4072 001 0024 002 – vispārēja tipa pansionātam „Derpele”;
1.6. katlu māju Skolas iela 12, Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3926, būves kadastra
apzīmējums 4072 001 0014 004 – Mežotnes pagasta pārvaldei;
1.7. arkveida noliktavu (angāru) Skolas iela 17, Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov.,
LV-3926, būves kadastra apzīmējums 4072 001 0014 008 – vispārējā tipa pansionātam
„Derpele”;
1.8. zemi Skolas iela 1, Garoza, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3926, kadastra apzīmējums
4072 001 0024 – vispārēja tipa pansionātam „Derpele”;
1.9. zemi „Telekomunikāciju tornis”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra apzīmējums
4050 009 0310 – Ceraukstes pagasta pārvaldei;
1.10. zemi „Jaunie kapi” Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra apzīmējums 4050 001
0470 – Ceraukstes pagasta pārvaldei;
1.11. zemi „Šarlotes kapsēta” Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra apzīmējums 4050 003
0082 – Ceraukstes pagasta pārvaldei;
1.12. zemi „Strēļu kapu lauks” Codes pag., Bauskas nov., kadastra apzīmējums 4052 007
0122 – Codes pagasta pārvaldei;
1.13. zemi „Sporta komplekss", Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra apzīmējums 4068 002
0589 – Īslīces pagasta pārvaldei;
1.14. zemi Upmalas iela 5, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, kadastra apzīmējums 4001 002
0198 – Bauskas Mūzikas skolai;
1.15. administratīvo ēku Upmalas iela 5, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, būves kadastra
apzīmējums 4001 002 0198 001 – Bauskas Mūzikas skolai;
1.16. katlu māju Upmalas iela 5, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, būves kadastra apzīmējums
4001 002 0198 002 – Bauskas Mūzikas skolai.
2. Uzdot Bauskas novada administrācijas Centralizētās grāmatvedības nodaļai sagatavot
nodošanas un pieņemšanas aktus par pamatlīdzekļu nodošanu pašvaldības iestādēm.
3. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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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
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 38.p.

Par līguma par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
noslēgšanu ar SIA „Bauskas ūdens”
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā
ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu.
Likuma par „Pašvaldībām” 15.panta ceturtā daļa noteic, ka no katras autonomās funkcijas
izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai.
Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes
iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu
privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā,
ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt
vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk kā pašvaldība.
Atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta pirmajai daļai vietējā
pašvaldība organizē ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu savā administratīvajā teritorijā.
Vietējās pašvaldības dome nosaka pašvaldības iestādi, kas pašvaldības administratīvajā teritorijā
sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus un citus noteikta veida ūdenssaimniecības
pakalpojumus, vai pilnvaro komersantu sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus,
noslēdzot ar to līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu visā pašvaldības
administratīvajā teritorijā vai tās daļā.
2016.gada 27.oktobrī Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu „Par pašvaldības
līdzdalību pašvaldības SIA „Bauskas ūdens”, ar kuru atzīta Bauskas novada pašvaldības līdzdalība
pašvaldības SIA „Bauskas ūdens” par atbilstošu Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās
daļas 2.punktam un nolemts saglabāt Bauskas novada pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA
„Bauskas ūdens”.
SIA „Bauskas ūdens” ir Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas nodrošina
pašvaldības autonomās funkcijas izpildi – organizē Bauskas pilsētas un pilsētai piegulošo ciemu
(Ceraukstes pagasta Mūsas un Codes pagasta Jauncodes un Elektriķu ciemos) iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus ūdensapgādi un kanalizāciju, kā arī nodrošina notekūdeņu savākšanu,
novadīšanu un attīrīšanu Bauskas pilsētā.
Ar iepriekšminēto lēmumu noteikts SIA „Bauskas ūdens” vispārējais stratēģiskais mērķis:
1) nodrošināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (t.sk. lietusūdens
kanalizācijas) darbības nepārtrauktību Bauskas pilsētā, izņemot Bauskas pilsētas
teritoriju Mūsas upes kreisajā krastā, Codes pagasta Jauncodes un Elektriķu ciemos,
un Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā, sniedzot iedzīvotājiem kvalitatīvus,
savlaicīgus un drošus pakalpojumus;
2) organizēt sniedzamo pakalpojumu tehnoloģisko attīstību un paplašināšanu
atbilstoši pašvaldības plānošanas dokumentiem, sabalansējot infrastruktūras
attīstības nepieciešamību ar nākotnē plānotajiem patēriņa apjomiem un
pieejamajiem resursiem;

3) organizēt jaunu klientu piesaisti un nodrošināt augstu apkalpošanas kultūru;
4) pakalpojumus sniegt par ekonomiski pamatotām izmaksām.
Bauskas novada dome 2010.gada 17.maijā noslēgusi līgumu ar SIA „Bauskas ūdens”
(uzņēmuma nosaukums (firma) līdz 2015.gada jūlijam „Bauskas ūdenssaimniecība”) par
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu. Līguma termiņš – 2016.gada 31.decembris.
Ievērojot iepriekšminētos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 1.punktu, 15.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta
pirmo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Pilnvarot pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Bauskas ūdens” sniegt sabiedriskos
ūdenssaimniecības pakalpojumus Bauskas pilsētā, izņemot Bauskas pilsētas teritoriju
Mūsas upes kreisajā krastā, Codes pagasta Jauncodes un Elektriķu ciemos, un Ceraukstes
pagasta Mūsas ciemā.
2. Noslēgt līgumu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Bauskas ūdens” par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar lēmumam pievienoto Līgumu par
ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu.
Pielikumā: Līguma projekts par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu uz 4 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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Līgums par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Nr.______
Bauskā

2016.gada _________

Bauskas novada dome, reģistrācijas Nr.90009116223, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas
nov., LV-3901, kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Bauskas novada
pašvaldības nolikumu rīkojas domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks (turpmāk – Pašvaldība) un
SIA „Bauskas ūdens”, reģistrācijas Nr.43603011586, adrese: Biržu iela 8A, Bauska, Bauskas
nov., LV-3901, valdes locekļa Imanta Svētiņa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem
(turpmāk – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs), turpmāk tekstā abi kopā vai katrs atsevišķi
saukti Puses,
ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta pirmo daļu, 7.pantu un Eiropas Komisijas
2011.gada 20.decembra lēmumu 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību
106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem
pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumu ar vispārēju
tautsaimniecības nozīmi,
pamatojoties uz Bauskas novada domes 2016.gada 24.novembra sēdes lēmumu „Par līguma par
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu noslēgšanu ar SIA „Bauskas ūdens”,
noslēdz līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – Līgums)
par tālāk norādīto:
1. Līguma priekšmets
1.1.
Līguma priekšmets ir šādi sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi – ūdens
ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā,
ūdens piegāde no padeves vietas centralizētajā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai,
notekūdeņu savākšana centralizētajās kanalizācijas sistēmās no piederības robežas un
novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana vidē
(turpmāk – Pakalpojumi).
1.2.
Pašvaldība piešķir Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ekskluzīvas tiesības
sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Bauskas pilsētā, izņemot Bauskas
pilsētas teritoriju Mūsas upes kreisajā krastā, Codes pagasta Jauncodes un Elektriķu ciemos,
un Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā.
1.3.
Pašvaldība uzdod un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atbilstoši Latvijas
Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem apņemas sniegt
Pakalpojumus Līguma 1.2.apakšpunktā noteiktajā Bauskas novada administratīvajā
teritorijā, kurā tiek nodrošināta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas iespējamība,
pakalpojuma lietotājiem (turpmāk – Patērētājs).
1.4.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs darbojas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas izsniegtu licenci tās darbības zonā.
2. Pakalpojuma sniedzēja pienākumi, tiesības un atbildība
2.1.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pienākums ir sniegt Pakalpojumus atbilstoši
Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajos aktos paredzētajām dzeramā ūdens
un notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes prasībām un nodrošināt notekūdeņu novadīšanu līdz
kanalizācijas tīklam un notekūdeņu attīrīšanai un novadīšanai virszemes ūdensobjektos,
izmantojot sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja inženierkomunikācijas, nodrošinot
kvalitatīvu, nepārtrauktu un drošu Pakalpojumu.

2.2.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt visus Pakalpojuma
sniegšanai nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas vai licences.
2.3.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja
bilancē un pamatkapitālā ir visi
nepieciešamie pamatlīdzekļi (infrastruktūra, tehniskais aprīkojums u.c.), lai varētu veikt šajā
Līgumā noteikto Pakalpojumu un izpildīt visas citas Līgumā noteiktās saistības.
2.4.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums uzturēt Pakalpojumu
sniegšanai nepieciešamo infrastruktūru, iekārtas un ierīces darba kārtībā, savlaicīgi veikt
remontus un citus apkopes darbus, būvniecības un rekonstrukcijas darbus, lai paaugstinātu
sniegto pakalpojumu kvalitāti saņēmējam un nodrošinātu sniegto Pakalpojumu atbilstību
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
2.5.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs patstāvīgi veic visus nepieciešamos
pasākumus Pakalpojuma sniegšanai, t.sk. veic materiālo resursu iegādi, investīciju projektu
realizāciju un papildu finanšu līdzekļu piesaisti, kas var uzlabot Pakalpojuma efektivitāti un
kvalitāti.
2.6.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz līgumu ar katru Patērētāju par
Pakalpojumu lietošanu.
2.7.
Lai nodrošinātu Pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai
kvalitātei, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var saņemt atlīdzības maksājumus, kas ir
investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā. Atlīdzības maksājuma
aprēķināšana, kontrole un pārskatīšana, kā arī atlīdzības maksājuma pārmaksas novēršana un
atmaksāšana notiek atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem, kas nosaka prasības ES fondu līdzekļu piesaistīšanai ieguldījumiem
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrā, šādu projektu
īstenošanas kārtībai, kā arī neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai.
2.8.
Ja Līguma darbība, beidzoties tā termiņam, netiek pagarināta, Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējam ir pienākums Pašvaldībai atmaksāt to ūdenssaimniecības
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu, kas izveidoti (iegūti)
saņemot šī līguma 2.7.apakšpunktā paredzētos atlīdzības maksājumus, nolietojuma
(amortizācijas) daļu, kas līdz Līguma darbības termiņa beigām nebija un atbilstoši
normatīvajiem aktiem nevarēja būt atskaitīta.
2.9.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atbild par sniegtā Pakalpojuma atbilstību
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Līgumā noteikto pienākumu savlaicīgu un
pienācīgu izpildi.
2.10.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par dzeramā ūdens ieguvi,
atdzelžošanu, attīrīšanu un novadīšanu līdz ūdens uzskaites mezglam, kas izveidots uz ievada
Patērētāja ēkā vai ēku grupā atbilstoši normatīvajiem aktiem (būvnormatīviem) par ēku
iekšējo ūdensvadu un kanalizāciju, izmantojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja
inženierkomunikācijas.
2.11.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par notekūdeņu savākšanu no
Pakalpojumu lietotājiem, to novadīšanu kanalizācijas tīklam un notekūdeņu attīrīšanai un
novadīšanai virszemes ūdensobjektos izmantojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja
inženierkomunikācijas.
2.12.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām,
ko tas uzņēmies, sniedzot Pakalpojumu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs patstāvīgi, bez
Pašvaldības līdzdalības, risina civiltiesiskus strīdus, kas izriet no noslēgtajiem Pakalpojumu
līgumiem, kā arī no citām tiesībām un saistībām, ko tas uzņēmies, darbojoties privāto tiesību
jomā.
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3. Pašvaldības pienākumi un tiesības
3.1.
Pašvaldība kontrolē Līguma izpildi un tai ir tiesības prasīt no Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēja visu Līgumā paredzēto Pakalpojumu un darbu savlaicīgu un
pienācīgu izpildi attiecībā pret Patērētājiem.
3.2.
Pašvaldība apņemas nodrošināt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju ar
informāciju par pašvaldības teritoriju un iedzīvotājiem, t.sk. par dzīvoklī deklarēto
iedzīvotāju skaitu katrā dzīvoklī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kā arī par dzīvokļa
īpašnieku (norādot vārdu, uzvārdu), ja šāda informācija nav Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēja rīcībā un ir Pašvaldības rīcībā.
3.3.
Pašvaldība var piešķirt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam līdzekļus
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu avāriju novēršanai, gadījumos, kad avāriju novēršanas
izmaksas nav attiecināmas uz Sabiedrisko pakalpojumu regulatora noteiktajos tarifos
iekļautajām izmaksām.
3.4.
Pieprasot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu kvalitātē un
veidā, kuru realizācijai nepieciešamās izmaksas nav attiecināmas uz Sabiedrisko
pakalpojumu regulatora noteiktajos tarifos iekļautajām izmaksām, vienlaikus pieprasījumam
Pašvaldības pienākums ir piešķirt līdzekļus Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kas
paredzēti Pašvaldības budžetā minētā pieprasījuma izpildei.
4. Tarifi un norēķini
4.1.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem
nosaka saskaņā ar Sabiedriskā pakalpojuma regulatora noteiktiem tarifiem.
4.2.
Par tarifu izmaiņām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informē Pašvaldību
vismaz vienu mēnesi pirms paredzamām izmaiņām, bet Patērētājus informē normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
4.3.
Norēķinu periods, par kuru Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izraksta rēķinu,
savukārt Pakalpojuma lietotājs veic izrakstīto rēķinu samaksu, norādāms Pakalpojuma
lietotāja un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja savstarpēji noslēgtajā līgumā par
Pakalpojuma lietošanu.
5. Līguma termiņš un grozījumi
5.1.
Līgums ir noslēgts uz 10 (desmit) gadiem, tas stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvārī
un ir spēkā līdz 2026.gada 31.janvārim.
5.2.
Puses, savstarpēji vienojoties, Līgumā var izdarīt grozījumus, ja par to pieņemts
attiecīgs Bauskas novada domes lēmums.
5.3.
Visi Līguma grozījumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas un stājas spēkā ar
parakstīšanas brīdi, ja Līguma grozījumos nav noteikts citādi.
6. Citi noteikumi
6.1.
Jautājumi, kuri nav paredzēti Līgumā, tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
6.2.
Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu
gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, izņemot tādus normatīvo aktu
grozījumus, kas atceļ Līguma noslēgšanas pamatnoteikumus. Normatīvo aktu izmaiņu
gadījumā Līdzējiem ir pienākums Līgumu piemērot atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām.

3

6.3.
Visus strīdus vai domstarpības, ja tādas radīsies pēc Līguma parakstīšanas, Puses
risina sarunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt, tad normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā tiesas ceļā.
6.4.
Līgums sagatavots uz 3 (trīs) lapām divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas
pie Pašvaldības un otrs – pie Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja.
7. Pušu rekvizīti
Pašvaldība
Bauskas novada dome
Reģistrācijas Nr.90009116223
Adrese: Uzvaras iela 1
Bauska, Bauskas nov., LV-3901
AS SEB banka, UNLALV2X
Konts LV06UNLA0050014355676

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs
SIA „Bauskas ūdens”
Reģistrācijas Nr.43603011586
Adrese: Biržu iela 8A
Bauska, Bauskas nov., LV-3901
AS Swedbank, HABALV22
Konts LV34HABA0001402040425

Domes priekšsēdētājs
R.Ābelnieks

Valdes loceklis
I.Svētiņš
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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
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 39.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas Centrālā bibliotēka” nolikumā
Pēdējos gados Latvijā pieaugusi vidējā darba samaksa, 2014.gadā kopā vidējā bruto darba
samaksa Latvijā palielinājās par 6,8 % un sasniedza 765 euro, 2015.gadā vidējā bruto darba
samaksa Latvijā palielinājās par 6,8 % un sasniedza 818 euro.
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem atbilstoši Bauskas novada domes
2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikums” prasībām, turpinot pakāpenisku mēnešalgas minimālā apmēra sasniegšanas
procesu, 2017.gadā plānots mēnešalgas palielinājums 6,8 % apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.un 13.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta
2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru
normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2.punktu (stājas
spēkā jaunā redakcijā 2017.gada 1.janvārī) un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra
nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
56.un 61.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2009.gada 23.decembrī) pielikumu „Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” amatu saraksts” jaunā redakcijā
saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” amatu saraksts uz
2 lp.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

Pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” nolikumam
(24.11.2016.sēdes protokols Nr.25, 39.punkts)

Bauskas Centrālās bibliotēkas amatu saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amatu
saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

1.
2.
3.

Direktors
Direktora vietnieks
Informācijas resursu attīstības
nodaļas vadītājs IS
administrators
Interneta un periodikas
lasītavas vadītājs
Biznesa bibliotēkas un
specializētās lasītavas
vadītājs
Galvenais bibliotekārs
Lasītāju apkalpošanas
nodaļas vadītājs
Galvenais bibliogrāfs
Galvenais bibliogrāfs –
redaktors
Galvenais bibliotekārs
Galvenais bibliotekārs
Datortīkla administrators

1IVA
1.II.B
18.2.IV

13
12
11

1494
1282
935

1
1
1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1494
1282
935

18.2.IV

11

854

1

854

18.2.IV

11

935

1

935

18.2.II
18.2.IV

8
11

794
935

1
1

794
935

18.2.II
18.2.II

8
8

794
794

1
1

794
794

18.2.II
18.2.II
19.5.II
B
18.2.V
18.2.IV

8
8
9

794
794
794

1
1
1

794
794
794

12
11

961
854

1
1

961
854

18.2.II
18.3.II
3.II.B
3.I.A
3.I.A
3.I.A
3.I.A
18.2.III
18.2.III

8
7
8
1
1
1
1
10
10

794
716
716
380
380
380
380
748
748

1
1
1
1
0,95
0,8
0,5
1
1

794
716
716
380
361
304
190
748
748

18.2.III

10

748

1

748

18.2.III
18.2.III
18.2.III

10
10
10

694
802
802

1
1
1

694
802
802

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Bērnu bibliotēkas vadītājs
Interneta un lasītavas
vadītājs bērnu bibliotēkā
Galvenais bibliotekārs
Lietvedis
Saimniecības vadītājs
Apkopējs
Apkopējs
Apkopējs
Sētnieks apkopējs
Brunavas bibliotēkas vadītājs
Grenctāles bibliotēkas
vadītājs
Ceraukstes bibliotēkas
vadītājs
Mūsas bibliotēkas vadītājs
Codes bibliotēkas vadītājs
Jauncodes bibliotēkas
vadītājs

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Dāviņu bibliotēkas vadītājs
Gailīšu bibliotēkas vadītājs
Pāces bibliotēkas vadītājs
Jumpravas bibliotēkas
vadītājs
Mežotnes bibliotēkas vadītājs
Strēlnieku bibliotēkas
vadītājs
Jaunsaules bibliotēkas
vadītājs
Ozolaines bibliotēkas vadītājs
Vecsaules bibliotēkas vadītājs
Rītausmu bibliotēkas vadītājs
Ādžūnu bibliotēkas vadītājs
Rītausmu bibliotēkas
bibliotekārs

18.2.III
18.2.III
18.2.III
18.2.III

10
10
10
10

694
802
694
694

1
1
1
1

694
802
694
694

18.2.III
18.2.III

10
10

694
694

1
1

694
694

18.2.III

10

694

1

694

18.2.III
18.2.III
18.2.III
18.2.III
18.2.III

10
10
10
10
10

694
748
810
694
694

1
1
1
1
1

694
748
810
694
694

BAUSKAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS DIREKTORE

B.TORMANE

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 40.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas Kultūras centra” nolikumā
Iestāde „Bauskas Kultūras centrs”, izvērtējot amatus, secinājusi, ka iestādē nav
nepieciešama amata vienība „noformēšanas mākslinieks”, kura amata pienākumi dublējas ar
dizaina speciālista amata aprakstā ietvertajiem pienākumiem. Noformēšanas mākslinieks savu
darbu veic pagastos, kā rezultātā Bauskas Kultūras centra vadība nevar kontrolēt noformēšanas
mākslinieka darbu. No 2017.gada 1.janvāra Bauskas Kultūras centrs ierosina likvidēt amatu
„noformēšanas mākslinieks”.
Pēdējos gados Latvijā pieaugusi vidējā darba samaksa, 2014.gadā vidējā bruto darba
samaksa Latvijā palielinājās par 6,8 % un sasniedza 765 euro, 2015.gadā vidējā bruto darba
samaksa Latvijā
palielinājās par 6,8 % un sasniedza 818 euro.
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem atbilstoši Bauskas novada domes
2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikums” prasībām, turpinot pakāpenisku mēnešalgas minimālā apmēra sasniegšanas
procesu, 2017.gadā plānots mēnešalgas palielinājums 6,8 % apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru
kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba
algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”
2.punktu (stājas spēkā jaunā redakcijā 2017.gada 1.janvārī) un Bauskas novada domes 2013.gada
28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikums” 56.un 61.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 29.decembrī) pielikumu „Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” amatu saraksts” jaunā redakcijā
saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” amatu saraksts uz 1
lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

Pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” nolikumam
(24.11.2016.sēdes protokols Nr.25, 40.punkts)

Bauskas Kultūras centra amatu saraksts
Nr.p.
k.

Amats

Amatu
saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Mēnešalga
euro

Amata
vienība

1.
2.
3.

Direktors
Vietnieks kultūras darbā
Vietnieks tehniskajā un
saimnieciskajā darbā
Pasākumu producents
Kultūras menedžeris
Dizaina speciālists
Speciālists – skaņu operators
Sabiedrisko attiecību
speciālists
Gaismu noformēšanas
mākslinieks
Lietvedis
Strādnieks santehniķis
Transporta strādnieks
Sētnieks
Apkopējs dežurants
Ēku dežurants
Klientu apkalpošanas
speciālists

1 IVA
33 III
3 IIB

13
9
8

1239
902
794

1
1
1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1239
902
794

33 IC
33 IC
33 IA
13 IV
24 I

7
7
6
5
7

716
716
696
563
716

1
1
1
1
1

716
716
696
563
716

13 IV

5

563

1

563

18.3 II
13 III
13 III
13 I
13I
4IA
23 I

7
4
4
1
1
4
4

716
506
506
380
380
380
506

0,5
1
1
1
3
3
1

358
506
506
380
1140
1140
506

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

BAUSKAS KULTŪRAS CENTRA DIREKTORS

J.DŪMIŅŠ

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
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 41.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas muzejs” nolikumā
Pēdējos gados Latvijā ir pieaugusi vidējā darba samaksa, 2014.gadā kopā vidējā bruto
darba samaksa Latvijā palielinājās par 6,8 % un sasniedza 765 euro, 2015.gadā vidējā bruto darba
samaksa Latvijā palielinājās par 6,8 % un sasniedza 818 euro.
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem atbilstoši Bauskas novada domes
2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikums” prasībām, turpinot pakāpenisku mēnešalgas minimālā apmēra sasniegšanas
procesu, 2017.gadā plānots mēnešalgas palielinājums 6,8 % apmērā.
Pamatojoties uz SIA „ALGAR” auditores I.Magones ieteikumu, ņemot vērā veicamos
amata pienākumus, maināms amata nosaukums „sabiedrisko attiecību speciālists” uz amata
nosaukumu „lietvedis”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.un 13.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta
2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru
normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2.punktu (stājas
spēkā jaunā redakcijā 2017.gada 1.janvārī) un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra
nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
56.un 61.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas muzejs” nolikuma (apstiprināts
Bauskas novada domes sēdē 2011.gada 28.aprīlī) pielikumu „Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas muzejs” amatu saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas muzejs” amatu saraksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

Pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas muzejs” nolikumam (24.11.2016.sēdes
protokols Nr.25, 41.punkts)

Bauskas muzeja amatu saraksts
Nr.p.
k.

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

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Amats

Amatu
saime
(apakšsaime)
līmenis
1 IVA
3 IIB
18.3II

Direktors
Saimniecības daļas vadītājs
Lietvedis
Krājuma nodaļa
Galvenais krājuma glabātājs
18.5 IV
Krājuma glabātājs
18.5 I
Speciālists
18.5 I
Speciālists - restaurators
34 II
Vēstures nodaļa
Vēstures nodaļas vadītājs
18.5 IV
Vecākais speciālists
18.5 III
Mākslas nodaļa
Mākslas nodaļas vadītājs
33 II
Vecākais speciālists
24I
Speciālists
33 IA
Tautas lietišķās mākslas
studija „Bauska”
Studijas vadītājs
33 IB
Speciālists
34II
Tehniskais personāls
Tehniskais strādnieks
13 III
Muzeja izstāžu un ekspozīciju
23I
zāļu uzraugs
Apkopējs
13 I
Viļa Plūdoņa muzejs
Filiāles vadītājs
18.5 II
Speciālists
18.5I
Palīgstrādnieks
13 I

BAUSKAS MUZEJA DIREKTORE

Mēnešalgas
grupa

Mēnešalga
euro

Amata
vienība

13
8
7

1239
691
623

1
1
1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1239
691
623

10
6
6
5

928
580
580
490

1
1
1
1

928
580
580
490

10
9

928
786

1
1

928
786

8
7
6

696
623
580

1
1
1

696
623
580

7
5

638
490

1
1

638
490

4
4

556
453

1
3

556
1359

1

380

1

380

8
6
1

691
580
380

1
1
1

691
580
380

B.ŠULCE

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
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 42.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas pils muzejs” nolikumā
Pēdējos gados Latvijā pieaugusi vidējā darba samaksa, 2014.gadā kopā vidējā bruto darba
samaksa Latvijā palielinājās par 6,8 % un sasniedza 765 euro, 2015.gadā vidējā bruto darba
samaksa Latvijā palielinājās par 6,8 % un sasniedza 818 euro.
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem atbilstoši Bauskas novada domes
2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikums” prasībām, turpinot pakāpenisku mēnešalgas minimālā apmēra sasniegšanas
procesu, 2017.gadā plānots mēnešalgas palielinājums 6,8 % apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.un 13.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta
2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru
normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2.punktu (stājas
spēkā jaunā redakcijā 2017.gada 1.janvārī) un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra
nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
56.un 61.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pils muzejs” nolikuma (apstiprināts
Bauskas novada domes sēdē 2009.gada 23.decembrī) pielikumu „Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas pils muzejs” amatu saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar
pielikumu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pils muzejs” amatu saraksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

Pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas pils muzejs” nolikumam (24.11.2016.
sēdes protokols Nr.25, 42.punkts)

Bauskas pils muzeja amatu saraksts
Nr.
p.k.

Amats

1.
2.

Direktors
Sabiedrisko attiecību speciālists-klientu
apkalpošanas vadītājs
Saimniecības pārzinis
Lietvedības sekretārs
Krājuma nodaļa
Galvenais krājuma glabātājs
Ekspozīciju un izstāžu kurators –
krājuma glabātājs
Zinātniskā un izglītojošā darba
nodaļa
Zinātniskā un izglītojošā darba nodaļas
vadītājs – mākslas eksperts
Muzejpedagogs
Tehniskais personāls
Sētnieks
Biļešu kasieris
Automobiļa vadītājs – tehniskais
strādnieks
Apkopējs
Muzeja izstāžu un ekspozīciju zāļu
uzraugs
Ēku un teritorijas uzraugs
Restaurators
Sezonas darbinieki 01.05.-31.10.
Apkopējs - sētnieks
Muzeja izstāžu un ekspozīciju zāļu
uzraugs

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

BAUSKAS PILS MUZEJA DIREKTORS

Amatu
saime
(apakš
saime)
līmenis
1 IVA
23 IIIB

Mēnešalgas
grupa

Mēneš- Amata Mēnešalgu
algas vienība
kopējais
likme
finansējums
euro
euro

13
9

1330
786

1
1

1330
786

3 IIB
18.3 II

8
7

772
623

1
1

772
623

18.5 IV
18.5.
III

10
9

959
935

1
1

959
935

18.5 IV

10

1008

1

1008

18.5 III

9

884

1

884

13 I
23 I
41 II

1
4
6

380
441
572

1
2
1

380
882
572

13 I
13 I

1
1

380
380

6
3

2280
1140

4 IB
34 IVA

4
9

380
909

3
1

1140
909

13 I
13 I

1
1

380
380

1
9

380
3420

M.SKANIS

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
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 43.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”” nolikumā
Pēdējos gados Latvijā pieaugusi vidējā darba samaksa, 2014.gadā kopā vidējā bruto darba
samaksa Latvijā palielinājās par 6,8 % un sasniedza 765 euro, 2015.gadā vidējā bruto darba
samaksa Latvijā palielinājās par 6,8 % un sasniedza 818 euro.
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem atbilstoši Bauskas novada domes
2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikums” prasībām, turpinot pakāpenisku mēnešalgas minimālā apmēra sasniegšanas
procesu, 2017.gadā plānots mēnešalgas palielinājums 6,8 % apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.un 13.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta
2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru
normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2.punktu (stājas
spēkā jaunā redakcijā 2017.gada 1.janvārī) un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra
nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
56.un 61.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 25.februārī) pielikumu „Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” amatu saraksts” jaunā redakcijā
saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” amatu saraksts uz 1
lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

Pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” nolikumam
(24.11.2016. sēdes protokols Nr.25, 43.punkts)

Sporta centra „Mēmele” amatu saraksts
Nr.p.
k.

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

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Amats

Direktors
Sporta darba organizators
Saimniecības pārzinis
Lietvedis
Tehniskais strādnieks
Strādnieks
Ēkas un teritorijas uzraugs
Ēkas un teritorijas uzraugs
Ēkas un teritorijas uzraugs
Ēkas dežurants
Apkopējs
Sporta pasākumu organizators (nepilns
(max 80 stundas mēnesī) summēts
darba laiks) Brunavas pagastā
Sporta pasākumu organizators (nepilns
(max 80 stundas mēnesī) summēts
darba laiks) Ceraukstes pagastā
Sporta pasākumu organizators (nepilns
(max 80 stundas mēnesī) summēts
darba laiks) Codes pagastā
Sporta pasākumu organizators (nepilns
(max 80 stundas mēnesī) summēts
darba laiks) Īslīces pagastā
Sporta pasākumu organizators (nepilns
(max 80 stundas mēnesī) summēts
darba laiks ) Gailīšu pagastā
Sporta pasākumu organizators (nepilns
(max 80 stundas mēnesī) summēts
darba laiks) Mežotnes pagastā
Sporta pasākumu organizators (nepilns
(max 80 stundas mēnesī) summēts
darba laiks) Vecsaules pagastā

SPORTA CENTRA „MĒMELE” DIREKTORE

Amatu
saime
(apakš
saime)
līmenis
1IVA
48 III
3 IIB
18.3 II
13 IV
13 III
4 IB
4 IB
4 IB
4 IA
13 I
48 IA

Mēnešalgas
grupa

Mēnešalga/
stundas
tarifa likme
euro

Amata
vienība

13
10
8
7
5
4
4
4
4
4
1
6

1193
1066
894
641
563
506
380
380
380
449
380
3,83

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

48 IA

6

3,83

1

48 IA

6

3,83

1

48 IA

6

3,83

1

48 IA

6

3,83

1

48 IA

6

3,83

2

48 IA

6

3,83

1

L.RIMŠEVICA

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
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 44.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” nolikumā
Pēdējos gados Latvijā pieaugusi vidējā darba samaksa, 2014.gadā kopā vidējā bruto darba
samaksa Latvijā palielinājās par 6,8 % un sasniedza 765 euro, 2015.gadā vidējā bruto darba
samaksa Latvijā palielinājās par 6,8 % un sasniedza 818 euro.
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem atbilstoši Bauskas novada domes
2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikums” prasībām, turpinot pakāpenisku mēnešalgas minimālā apmēra sasniegšanas
procesu, 2017.gadā plānots mēnešalgas palielinājums 6,8 % apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.un 13.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta
2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru
normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2.punktu (stājas
spēkā jaunā redakcijā 2017.gada 1.janvārī) un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra
nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
56.un 61.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””
nolikuma (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2009.gada 23.decembrī) pielikumu
„Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” amatu
saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” amatu
saraksts uz 1 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

Pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””
nolikumam (24.11.2016.sēdes protokols Nr.25, 44.punkts)

Vispārēja tipa pansionāta „Derpele” amatu saraksts
Nr.p.
k.

Amats

1.
2.

Direktors
Struktūrvienības vadītājs
(Īslīces veco ļaužu sociālās
aprūpes centrā)
Struktūrvienības vadītājs
(Slimnīcas iela 4)
Sociālais darbinieks
Lietvedis
Vecākais aprūpētājs
(pansionāts „Derpele”)
Aprūpētājs
Medicīnas māsa (Īslīces
veco ļaužu sociālās aprūpes
centrā)
Medicīnas māsa
(pansionāts „Derpele”)
Noliktavas pārzinis
Automobiļa vadītājs
Galdnieks
Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Ēkas un teritorijas uzraugs
Dārznieks (pansionāts
„Derpele” )
Veļas mazgātājs
Apkopējs
Sētnieks
Sociālais rehabilitētājs
Sociālais aprūpētājs

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

VISPĀRĒJA TIPA PANSIONĀTA
„DERPELE” DIREKTORE

Amatu
saime
(apakš
saime)
līmenis
1 IVA
39IV

Mēnešalgas
grupa

Mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

13
10

1330
802

1
1

1330
802

39 IV

10

802

1

802

39 IIIA
18.3 II
39 IIB

8
7
5

810
673
530

1
1
1

810
673
530

39 IIB
5.2 II

5
6

530
598

21
0,5

11130
299

5.2 II

6

598

1

598

2I
41 II
13 III
3IIA

5
6
4
6

530
623
498
623

1
1
1
1

530
623
498
623

4 IB
13 III

4
4

380
498

2
1

760
498

13 IIA
13 I
13 I
39 IIB
39 IIB

2
1
1
5
5

449
380
380
530
530

1
3
1
1
1

449
1140
380
530
530

I.SAVICKA

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
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 45.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada Bāriņtiesa” nolikumā
Pēdējos gados Latvijā pieaugusi vidējā darba samaksa, 2014.gadā kopā vidējā bruto darba
samaksa Latvijā palielinājās par 6,8 % un sasniedza 765 euro, 2015.gadā vidējā bruto darba
samaksa Latvijā palielinājās par 6,8 % un sasniedza 818 euro.
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem atbilstoši Bauskas novada domes
2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikums” prasībām, turpinot pakāpenisku mēnešalgas minimālā apmēra sasniegšanas
procesu, 2017.gadā plānots mēnešalgas palielinājums 6,8 % apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.un 13.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu Ministru kabineta
2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru
normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2.punktu (stājas
spēkā jaunā redakcijā 2017.gada 1.janvārī) un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra
nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
56.un 61.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Bāriņtiesa” nolikuma
(apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2009.gada 24.septembrī) pielikumu „Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Bāriņtiesa” amatu saraksts” jaunā redakcijā
saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Bāriņtiesa” amatu saraksts uz
1 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

Pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Bāriņtiesa” nolikumam
(24.11.2016. sēdes protokols Nr.25, 45.punkts)

Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Bāriņtiesa”
amatu saraksts
Nr.p.
k.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Amats

Bāriņtiesas
priekšsēdētāja
Bāriņtiesas sekretārs
Bāriņtiesas loceklis
Bauskas pilsētā
Bāriņtiesas loceklis
Mežotnes un Codes
pagastā
Bāriņtiesas loceklis
Ceraukstes un Īslīces
pagastā
Bāriņtiesas loceklis
Gailīšu un Vecsaules
pagastā
Bāriņtiesas loceklis
Brunavas un Dāviņu
pagastā

Amatu
saime
(apakš
saime)
līmenis
45 III

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

11

1267

1

1267

18.3 II
45 II

7
9

716
912

1
1

716
912

45 II

9

912

1

912

45 II

9

912

1

912

45 II

9

912

1

912

45 II

9

912

1

912

BAUSKAS NOVADA
BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA

A.SMILTIŅA-PLŪDONE

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
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 46.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
Sociālais dienests” nolikumā
Bauskas novada dome 2015.gada 22.decembrī saskaņoja Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests) attīstības stratēģiju
2016.-2020.gadam. Viens no stratēģiskajiem mērķiem ir uzlabot esošo sociālo pakalpojumu
kvalitāti, darbības plānošanu, administrēšanu un kontroli, turklāt izvirzīto mērķu sasniegšanai ir
nepieciešams paaugstināt sociālo pakalpojumu sniegšanā iesaistīto darbinieku kapacitāti, darba
kvalitāti un efektivitāti. Paredzēts arī izveidot Ģimeņu atbalsta nodaļu, specializējoties uz
pakalpojumu sniegšanu tām iedzīvotāju grupām, kuru aprūpē un audzināšanā ir nepilngadīgi bērni.
Sociālais dienests ir iesaistījies vairākās izglītības iestādēs ar nelielu skolēnu skaitu, risinot
sociālā pedagoga funkciju nodrošināšanu. Lai nodrošinātu kvalitatīvus starpprofesionāļu
komandas pakalpojumus ģimenēm ar bērniem, nepieciešams izveidot Ģimeņu atbalsta nodaļu,
kurā strādās nodaļas vadītājs, sociālie darbinieki darbam ar ģimeni un bērniem, sociālais
darbinieks darbam ar personu grupām, sociālie pedagogi un psihologi.
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests” (turpmāk Sociālais dienests) 2015.gada 12.novembrī noslēdza līgumu Nr.BNA 2015/028 „Higiēnas centra
būvniecību Bauskā”. Nodošanas termiņš, atbilstoši līguma nosacījumiem, paredzēts 2017.gada
janvārī, bet faktiski Higiēnas centra būvniecību plānots pabeigt 2016.gada novembrī. Higiēnas
centrs tika izveidots, lai paplašinātu iedzīvotājiem sociālo pakalpojumu klāstu – iespēju ne tikai
nomazgāties, bet arī izmazgāt veļu, nepieciešamības gadījumā pagatavot ēdienu un krīzes situācijā
pārnakšņot. Šajās telpās būs arī iespēja ģimenēm, kurās ir nepietiekamas sociālās prasmes, mācīt
pagatavot vienkāršu ēdienu, veidot izpratni par būtiskākajiem ķermeņa un apģērba higiēnas
jautājumiem. Turklāt Higiēnas centra telpas tiks izmantotas, lai nodrošinātu sociālo aprūpi un
sociālo rehabilitācija personām ar garīga rakstura traucējumiem, līdz dienas centra izveidošanai
personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Lai Sociālā dienesta darbība tiktu organizēta efektīvāk un lietderīgāk izmantoti finanšu
līdzekļi, ir nepieciešams izmainīt struktūru, izveidojot nodaļu „Ģimeņu atbalsta nodaļa” un
izveidot jaunu amata vienību „aprūpētājs” amata vienību „sociālais rehabilitētājs”, amata vienību
„ēkas pārzinis”, astoņas amata vienības „sociālais pedagogs”, mainīt vienai amata vienībai
nosaukumu no „sociālais darbinieks” uz „nodaļas vadītājs – sociālais darbinieks darbam ar ģimeni
un bērniem” un likvidēt amata vienību „ēkas dežurants”.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa noteic, ka valsts pārvaldi organizē
pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja
nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi,
normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Bauskas novada
dome nolemj:

Apstiprināt nolikumu Nr.9 „Grozījumi Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada Sociālais dienests” 2010.gada 22.jūnija nolikumā Nr.27” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Nolikums Nr.9 „Grozījumi Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
Sociālais dienests” 2010.gada 22.jūnija nolikumā Nr.27” ar pielikumiem uz 3 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis
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NOLIKUMS
Bauskā
2016.gada 24.novembrī

Nr.9
(protokols Nr.25, 46.punkts)

Grozījumi Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais
dienests” 2010.gada 22.jūnija nolikumā Nr.27”
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 16.panta otro daļu
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumā
šādus grozījumus:
1. Izteikt nolikuma 31.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„31.5. Sociālos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem nodrošina Ģimeņu atbalsta nodaļa, kurā
iekļauti sociālie darbinieki darbam ar ģimeni un bērniem, sociālais darbinieks darbam ar
personu grupām, psihologi un sociālie pedagogi.”.
2. Aizstāt 31.7.apakšpunkā vārdus „ēkas uzraugs” ar vārdiem „ēkas pārzinis”.
3. Svītrot nolikuma 31.9.apakšpunktu.
4. Papildināt nolikumu ar 31.10. un 31.11.apakšpunktu šādā redakcijā:
„31.10. Sociālais rehabilitētājs;”
„31.11. Dienesta struktūrā ietilpst Higiēnas centrs.”.
5. Papildināt nolikumu ar 33.13. un 33.14.apakšpunktu šādā redakcijā:
„33.13. Dienestam apstiprinātā budžeta ietvaros slēdz uzņēmuma līgumus, nedzīvojamo
telpu nomas līgumus. Slēdz citus saimnieciskus līgumus par piegādēm, pakalpojumiem un
būvdarbiem Dienestam par summu, kas nepārsniedz 4000 euro;
33.14. atbilstoši Domes lēmumam slēdz līgumus par summu, kas pārsniedz 4000 euro.”.
6. Izteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests”
2010.gada 22.jūnija nolikuma Nr.27 1.pielikumu „Bauskas novada Sociālā dienesta
struktūrshēma” un 2.pielikumu „Bauskas novada Sociālā dienesta amatu saraksts” jaunā
redakcijā.

BAUSKAS NOVADA
SOCIĀLĀ DIENESTA VADĪTĀJA

I.KUBLIŅA

APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2010.gada 22.jūnijā
(prot.Nr.7, 22.§)

Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada Sociālais dienests”
NOLIKUMS
(Grozījumi 28.10.2010.; 24.02.2011.; 29.12.2011.; 28.02.2013.; 27.03.2014.; 24.04.2014.;
28.08.2014.; 30.10.2014.; 24.11.2016.)
Bauskā
2010.gada 22.jūnijā

Nr.27
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 16.panta otro daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests” (tālāk tekstā Dienests) ir Bauskas novada pašvaldības institūcija, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un
sniedz sociālos pakalpojumus Bauskas novada administratīvās teritorijas iedzīvotājiem.
2. Dienests izveidots un tā uzdevumi, tiesības un pienākumi noteikti, vadoties no likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta, kā arī Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma.
3. Dienests ir Bauskas novada domes pakļautībā un tiek finansēts no pašvaldības budžeta
līdzekļiem. Dienesta darbību savas kompetences ietvaros kontrolē un uzrauga Bauskas novada
domes Sociālo un veselības lietu komiteja, kā arī Bauskas novada domes priekšsēdētājs.
(29.12.2011.grozījumu redakcijā.)
4. Dienests savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, Latvijas Republikas likumus,
Ministru kabineta noteikumus, citus normatīvos aktus, Bauskas novada domes lēmumus un
saistošos noteikumus, Bauskas novada domes Sociālo un veselības lietu komitejas lēmumus,
Bauskas novada domes priekšsēdētāja rīkojumus, Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora
rīkojumus, kā arī šo nolikumu. (29.12.2011.grozījumu redakcijā.)
5. Dienesta darbu metodiski nodrošina Latvijas Republikas Labklājības ministrija.
6. Dienests rīkojas ar Dienesta rīcībā esošu mantu un Domes piešķirtajiem finanšu līdzekļiem
atbilstoši Bauskas novada pašvaldības budžetā apstiprinātajam finansējumam un Domes
lēmumiem. (29.12.2011.grozījumu redakcijā.)
7. Dienestam ir zīmogs ar Bauskas novada ģerboņa attēlu, noteikta parauga veidlapas, norēķinu
konti kredītiestādēs. (30.10.2014.grozījumu redakcijā.)
8. Dienesta adrese ir: Rūpniecības
(29.12.2011.grozījumu redakcijā.)

iela

7,

Bauska,

Bauskas

nov.,

LV-3901.

II. Dienesta mērķis un galvenie uzdevumi
9. Dienesta mērķis ir nodrošināt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Bauskas
administratīvās teritorijas iedzīvotājiem.

novada

10. Dienesta galvenie uzdevumi:
10.1. izstrādāt saistošos noteikumus kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
sniegšanai Bauskas novada administratīvās teritorijas iedzīvotājiem;
10.2. veikt sociālo darbu un sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar
bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām,
kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām,
personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar atkarību no alkohola, narkotiskām,
psihotropām vielām un cita veida atkarībām un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams
(30.10.2014.grozījumu redakcijā);
10.3. sniegt sociālo palīdzību – naudas vai mantisku atbalstu, kuras piešķiršana balstās uz
materiālo resursu novērtēšanu klientiem, kuriem trūkst līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai;
10.4. noteikt klientu līdzdarbības pienākumus un veicināt klientu līdzdarbību savas situācijas
uzlabošanā;
10.5. administrēt Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļus, kas paredzēti sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;
10.6. izveidot informatīvo datu bāzi par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu
pieprasītājiem un saņēmējiem, sniegto pakalpojumu veidiem;
10.7. novērtēt Dienesta administrēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;
10.8. izstrādāt Bauskas novada pašvaldības sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas,
mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai;
10.9. informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, to saņemšanas
kārtību, par iedzīvotāju tiesībām un līdzdalības pasākumiem sociālās palīdzības saņemšanā, par
Dienesta darba organizāciju;
10.10. līdzdarboties Eiropas Savienības finansēto un citu projektu realizācijā;
10.11. veikt sadarbību starp valsts un pašvaldības iestādēm, sabiedriskām (nevalstiskām)
organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, lai savlaicīgi sniegtu sociālo palīdzību un
sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem, kuriem tie nepieciešami.
III. Dienesta pienākumi
11. Sniegt personai informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību
un to sniegšanas kārtību.
12. Informēt personu, kas pieprasījusi sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību, par pieņemto
lēmumu atteikuma gadījumā rakstiski norādīt atteikuma iemeslus, lēmuma apstrīdēšanas
termiņu un kārtību.
13. Sniegt personai psihosociālu un materiālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu
un veicinātu šīs personas iekļaušanos sabiedrībā.
14. Novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas
un prasmes, izglītība, profesija) resursus.
15. Sniegt informāciju un konsultācijas personai saprotamā veidā.
16. Nodrošināt klientu datu un informācijas konfidencialitāti, ievērot sociālā darbinieka ētikas
kodeksu.
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17. Nodrošināt aprūpi mājās pieaugušām personām ar garīga un fiziska rakstura traucējumiem,
ja viņiem nav likumīgu apgādnieku.
18. Ievietot un regulāri aktualizēt informāciju Bauskas
sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.

novada Domes mājas lapā

par

19. Izvietot un regulāri aktualizēt informāciju par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo
palīdzību uz informatīvajiem stendiem Bauskas novada Domes ēkā, Dienesta faktiskās
atrašanās vietā, kā arī novada pagastu pārvaldēs. (29.12.2011.grozījumu redakcijā.)
20. Nodrošināt aktuālās informācijas par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību
publicēšanu Bauskas novada Domes laikrakstā un mājas lapā.
IV. Dienesta tiesības
21. Pārstāvēt Dienesta un klienta intereses citās institūcijās jautājumos, kuri ir Dienesta
kompetencē.
22. Pieprasīt un bez maksas saņemt informāciju par personas funkcionālo traucējumu raksturu un
pakāpi, aizgādības tiesību realizāciju, bērna tiesisko un mantisko stāvokli, aizbildnības un
aizgādnības jautājumiem, ienākumiem un piederošajiem īpašumiem, ja šīs ziņas nepieciešamas,
lai pieņemtu lēmumu par sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības sniegšanu.
23. Izstrādāt saistošo noteikumu un to grozījumu projektus, Dienesta instrukcijas un citus
Dienesta darbu reglamentējošus dokumentus un iesniegt tos izskatīšanai Sociālo un veselības
lietu komitejā vai Domes priekšsēdētājam.
24. Sagatavot un iesniegt izskatīšanai Sociālo un veselības lietu komitejā lēmumu projektus
savas kompetences jomā.
25. Piešķirt sociālās palīdzības pabalstus saskaņā ar Bauskas
noteikumiem.

novada domes saistošajiem

26. Piešķirt trūcīgas ģimenes (personas) statusu, izsniegt izziņas par atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam.
V. Dienesta darba organizācija
27. Dienesta darbu vada Dienesta vadītājs, kuru ieceļ amatā Dome. Dienesta vadītāju atbrīvot no
amata var tikai Dome. Dienesta vadītāju tā ilgstošas prombūtnes laikā aizstāj pašvaldības
izpilddirektora atbilstoši Dienesta vadītāja ieteikumam norīkota persona.
Darba līgumu ar Dienesta vadītāju, atbilstoši Domes lēmumam, noslēdz Bauskas novada
pašvaldības izpilddirektors. (29.12.2011.grozījumu redakcijā.)
Dienesta vadītāja amata kandidāts tiek izraudzīts konkursa kārtībā.
28. Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu novada iedzīvotājiem koordinē
Dienesta vadītāja vietnieks. (29.12.2011.grozījumu redakcijā.)
29. Sociālos pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu Bauskas novada pašvaldības
iedzīvotājiem nodrošina Dienesta sociālā darba speciālisti.
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Atbilstoši Dienesta iesniegtiem pamatotiem priekšlikumiem, Bauskas novada pašvaldība par
sociālo pakalpojumu sniegšanu var noslēgt līgumus ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem
vai speciālistiem savā teritorijā vai arī ar citām pašvaldībām.
30. Dienesta darbiniekus darbā pieņem Dienesta vadītājs, kurš nosaka darbinieku darba
pienākumus, tiesības, atbildību.
31. Dienesta struktūru veido četri sociālā darba virzieni, kas sagrupēti pēc sociālo pakalpojumu
veidiem – sociālā palīdzība, sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem, sociālie pakalpojumi
personām ar atkarību problēmām, sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija. Dienesta speciālisti
realizē sociālo pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem iespējami tuvāk viņu dzīvesvietām
(27.03.2014.grozījumu redakcijā):
31.1. vadītājs atbild par Sociālā dienesta darbību kopumā; (Grozīts 28.10.2010.)
31.2. vadītāja vietnieks pārrauga sociālās palīdzības piešķiršanu iedzīvotājiem; (Grozīts
28.10.2010.)
31.3. sociālais darbinieks darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem koordinē
sociālās rehabilitācijas un asistentu pakalpojumu piešķiršanu Bauskas novadā; (27.03.2014.,
30.10.2014.grozījumu redakcijā)
31.3.1. svītrots ar 27.03.2014.grozījumiem;
31.3.2. svītrots ar 27.03.2014.grozījumiem;
31.3.3. svītrots ar 27.03.2014.grozījumiem.
31.4. sociālais darbinieks darbam ar personām ar atkarību problēmām; (Grozīts 28.10.2010.)
31.5. sociālos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem nodrošina Ģimeņu atbalsta nodaļa, kurā
iekļauti sociālie darbinieki darbam ar ģimeni un bērniem, sociālais darbinieks darbam ar
personu grupām, psihologi un sociālie pedagogi; (Grozīts ar 24.11.2016.nolikumu Nr.9.)
31.6. sociālā darba speciālisti pārvaldēs; (27.03.2014.grozījumu redakcijā)
31.7. Dienesta sastāvā ir tehniskie darbinieki – lietvedis, ēkas pārzinis, apkopējs un sētnieks;
(28.10.2010.grozījumu redakcijā) (Grozīts ar 24.11.2016.nolikumu Nr.9.)
31.8. aprūpes mājās pakalpojumus plāno un organizē sociālais aprūpētājs, kura pakļautībā
strādā aprūpētāji. Sociālais aprūpētājs ir tieši pakļauts Dienesta vadītājam; (Papildināts ar
27.03.2014, 28.08.2014.grozījumiem.)
31.9. Svītrots ar 24.11.2016. nolikumu Nr.9;
31.10. sociālais rehabilitētājs; (Papildināts ar 24.11.2016.nolikumu Nr.9)
31.11. Dienesta struktūrā ietilpst Higiēnas centrs. (Papildināts ar 24.11.2016.nolikumu Nr.9.)
32. Dienesta sēdes notiek ne retāk kā trīs reizes mēnesī.
Dienesta sēdes tiek protokolētas.
Sēdes protokolu paraksta Dienesta vadītājs vai persona, kura viņu aizstāj.
VI. Dienesta vadītāja pienākumi un tiesības
33. Dienesta vadītājs:
33.1. nodrošina Dienesta darbības tiesiskumu, ir atbildīgs par Dienesta uzdevumu izpildi;
organizē, vada un koordinē Dienesta darbību;
33.2. nosaka Dienesta darbinieku darba pienākumus, izdod Dienesta darbiniekiem saistošus
rīkojumus un norādījumus;
33.3. savas kompetences ietvaros nodrošina Bauskas novada Domes pieņemto lēmumu izpildi;
33.4. izstrādā un iesniedz Domes komitejām ieteikumus, priekšlikumus, lēmumu projektus, kas
nepieciešami Dienesta uzdevumu nodrošināšanai un darbības uzlabošanai;
33.5. organizē un nodrošina Dienestā vadības funkcijas – plānošanu, budžeta līdzekļu
izlietojumu, analīzi, attīstības prognozēšanu un sniedz ceturkšņa atskaiti Bauskas novada
domes Sociālo un veselības lietu komitejai;
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33.6. organizē Dienesta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu;
33.7. pārrauga lietvedības dokumentācijas pareizu izpildi un uzglabāšanu LR likumos, citos
normatīvajos aktos un Domes noteiktajā kārtībā.
33.8. materiāli atbild par Dienesta lietošanā nodoto kustamo mantu un nekustamo īpašumu, kā
arī finanšu līdzekļu izlietošanu;
33.9. pārstāv Dienestu valsts, pašvaldību institūcijās un organizācijās jautājumos, kas saistīti ar
Dienesta darbību.
33.10. Dienesta vārdā izsniedz rakstiskus atzinumus un izziņas;
33.11. savas kompetences ietvaros izdod administratīvos aktus;
33.12. izstrādā Dienesta struktūras un Dienesta darbinieku amatu saraksta (norādot tajā
mēnešalgas apmēru) projektus un iesniedz tos apstiprināšanai Bauskas novada domē.
(Papildināts ar 29.12.2011.grozījumiem.)
33.13. Dienestam apstiprinātā budžeta ietvaros slēdz uzņēmuma līgumus, nedzīvojamo telpu
nomas līgumus. Slēdz citus saimnieciskus līgumus par piegādēm, pakalpojumiem un būvdarbiem
Dienestam par summu, kas nepārsniedz 4000 euro; (Papildināts ar 24.11.2016.nolikumu Nr.9.)
33.14. atbilstoši Domes lēmumam slēdz līgumus par summu, kas pārsniedz 4000 euro.
(Papildināts ar 24.11.2016. nolikumu Nr.9.)
34. Dienesta vadītāja izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Bauskas
novada domē (Uzvaras ielā 1, Bauskā, LV-3901) Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā.
VII. Citi noteikumi.
35. Dienests noteiktā veidā un saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
lietvedību un arhivē dokumentus.

kārto

36. Dienesta grāmatvedības uzskaite tiek veikta saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.
Grāmatvedības uzskaiti veic Bauskas novada administrācijas Centralizētās grāmatvedības
nodaļa. (29.12.2011.grozījumu redakcijā.)
37. Atbilstoši valsts Statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām Dienests noteiktā laikā un
pēc noteiktas formas sagatavo atskaites.
38. Darba drošību Dienestā nodrošina Dienesta vadītājs atbilstoši darba drošības,
elektrodrošības, ugunsdrošības u.c. noteikumiem.
39. Dienesta manta ir Bauskas novada pašvaldības manta, kas atrodas Dienesta valdījumā.
40. Pašvaldība atbilstoši Dienesta vadītāja priekšlikumiem un pieprasījumiem nodrošina
Dienesta uzturēšanu, materiāli tehniskās bāzes pilnveidi un atbilstību normatīvos aktos
noteiktajām prasībām.
Pielikumā:
1. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
struktūrshēma uz 1 lp.
2. Bauskas novada Sociālā dienesta amatu saraksts uz 1 lp.

BAUSKAS NOVADA
SOCIĀLĀ DIENESTA VADĪTĀJA

(paraksts)
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Sociālais

I.KUBLIŅA

dienests”

1.pielikums
Bauskas novada Sociālā dienesta nolikumam
Bauskas novada Sociālā dienesta struktūrshēma
Sociālā dienesta vadītājs

Dienesta vadītāja vietnieks
Ģimeņu atbalsta nodaļas
vadītājs
Sociālie darbinieki
Sociālie darbinieki darbam ar
ģimeni un bērniem

Sociālais
darbinieks
darbam
Sociālās
palīdzības
ar personu grupām
organizatori- 6
Sociālie pedagogi

Sociālie darbinieki darbam ar
personām ar funkcionāliem
traucējumiem

Sociālais rehabilitētājs

Sociālais darbinieks darbam ar
personām ar atkarības
problēmām

Sociālais aprūpētājs

Ielu strādnieks

Ergoterapeits
Aprūpētāji

Psihologi
Tehniskie
darbinieki

2.pielikums
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumam
(24.11.2016.sēdes protokols Nr.25, 46.punkts)

Bauskas novada Sociālā dienesta amatu saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēneš
algas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

1.
2.
3.

Vadītājs
Vadītāja vietnieks
Sociālais darbinieks darbam
ar personām ar
funkcionāliem traucējumiem
Sociālais darbinieks darbam
ar personām ar atkarības
problēmām
Sociālais darbinieks
Ergoterapeits
Lietvedis
Aprūpētājs
Sociālais aprūpētājs
Sociālais rehabilitētājs
Apkopējs
Aprūpētājs
Sētnieks
Ielu strādnieks
Automobiļa vadītājs
Ēkas pārzinis

1IVA
1 IIB
39 IIIA

13
12
8

1396
1117
841

1
1
2

1396
1117
1682

39 IIIA

8

841

1

841

39 IIIA
5.1 IIB
18.3 III
39 I
39 IIB
39 IIB
13 I
39 IIB
13 I
13 I
41 II
3 IIA

8
9
8
3
5
5
1
5
1
1
6
6

841
841
796
446
596
596
380
503
380
380
559
559

10
1
1
0,5
1
1
1
6
0,75
1
1
1

8410
841
796
223
596
596
380
3018
285
380
559
559

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ģimeņu atbalsta nodaļa
Nr.
p.k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēneš
algas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

1.

Nodaļas vadītājs – sociālais
darbinieks darbam ar ģimeni
un bērniem
Sociālais darbinieks darbam
ar ģimeni un bērniem
Sociālais darbinieks darbam
ar personu grupām
Sociālie pedagogi
(no 2017.gada 1.septembra)
Psihologs

39 IV

10

900

1

900

39 IIIA

8

841

6

5046

39 IIIA

8

841

1

841

39 IIIA

8

787

8

6296

5.1. IIB

9

893

1,5

1340

2.
3.
4.
5.

BAUSKAS NOVADA
SOCIĀLĀ DIENESTA VADĪTĀJA

I.KUBLIŅA

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
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 47.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Brunavas pagasta pārvalde” nolikumā
Pēdējos gados Latvijā ir pieaugusi vidējā darba samaksa, 2014.gadā kopā vidējā bruto
darba samaksa Latvijā palielinājās par 6,8 % un sasniedza 765 euro, 2015.gadā vidējā bruto darba
samaksa Latvijā palielinājās par 6,8 % un sasniedza 818 euro.
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem atbilstoši Bauskas novada domes
2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikums” prasībām, turpinot pakāpenisku mēnešalgas minimālā apmēra sasniegšanas
procesu, 2017.gadā plānots mēnešalgas palielinājums 6,8 % apmērā.
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Brunavas pagasta pārvalde” (turpmāk – Iestāde) ir
izteikusi priekšlikumu likvidēt divas amata vienības „ūdenssaimniecības strādnieks” un izveidot
vienu jaunu amata vienību „santehniķis”, lai efektīvāk tiktu organizēta Iestādes darbība.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa noteic, ka valsts pārvaldi organizē
pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja
nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi,
normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.un 13.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta
2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru
normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2.punktu (stājas
spēkā jaunā redakcijā 2017.gada 1.janvārī) un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra
nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
56.un 61.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” nolikuma
pielikumu „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” amatu
saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības iestādes „Brunavas pagasta pārvalde” amatu saraksts uz
1 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

Pielikums Brunavas pagasta pārvaldes nolikumam (24.11.2016. sēdes protokols Nr.25,
47.punkts)

Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Brunavas pagasta pārvalde” amatu saraksts
Nr.
p.
k.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Amats

Vadītājs
Lietvedis
Kasieris
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Apkopējs
Ēkas un teritorijas
uzraugs
Kurinātājs (no
1.oktobra līdz
1.maijam)
Santehniķis
Administrators
Palīgstrādnieks
Kultūras pasākumu
organizators
Sētnieks
Skatuves strādnieks

PĀRVALDES VADĪTĀJA

Amata saime Mēnešalgas
(apakšgrupa
saime)
līmenis

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

1193
623
691

1
0,5
0,5

Mēnešalgu
kopējais
finansējums euro
1193
312
346

691

1

691

IV A
18.3 II
14 II

13
7
8

3 II B

8

13 I

1

380

2

760

4 IA

4

380

1

380

13 IIA

2

380

2

760

13 IV
23 I
13 I

5
4
1

550
441
380

1
0,9
1

550
397
380

33 IC

7

704

1

704

13 I
13 III

1
4

380
441

1,95
0,75

741
331

B.MARČENKOVA

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
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 48.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Ceraukstes pagasta pārvalde” nolikumā
Pēdējos gados Latvijā ir pieaugusi vidējā darba samaksa, 2014.gadā kopā vidējā bruto
darba samaksa Latvijā palielinājās par 6,8 % un sasniedza 765 euro, 2015.gadā vidējā bruto darba
samaksa Latvijā palielinājās par 6,8 % un sasniedza 818 euro.
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem atbilstoši Bauskas novada domes
2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikums” prasībām, turpinot pakāpenisku mēnešalgas minimālā apmēra sasniegšanas
procesu, 2017.gadā plānots mēnešalgas palielinājums 6,8 % apmērā.
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Ceraukstes pagasta pārvalde” (turpmāk – Iestāde) ir
izteikusi priekšlikumu amata vienībai „sētnieks” palielināt slodzi no 0,85 uz 1 slodzi, lai efektīvāk
tiktu organizēta Iestādes darbība.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa noteic, ka valsts pārvaldi organizē
pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja
nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi,
normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.un 13.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta
2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru
normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2.punktu (stājas
spēkā jaunā redakcijā 2017.gada 1.janvārī), un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra
nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
56.un 61.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” nolikuma
pielikumu „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” amatu
saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” amatu saraksts uz
1 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

Pielikums Ceraukstes pagasta pārvaldes nolikumam (24.11.2016. sēdes protokols Nr.25,
48.punkts)

Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Ceraukstes pagasta pārvalde” amatu saraksts
Nr.
p.
k.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Amats

Vadītājs
Lietvedis
Kasieris
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Apkopējs
Vecākais santehniķis
Palīgstrādnieks
Sētnieks
Kultūras pasākumu
organizators

PĀRVALDES VADĪTĀJS

Amata
saime
(apakšsaime)
līmenis
IV A
18.3 II
14 II

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

13
7
8

1193
623
691

1
0,5
0,5

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1193
312
346

3 II B

8

691

1

691

13 I
13 V
13 I
13 I

1
7
1
1

380
623
380
380

1
1
2
1

380
623
760
380

33I C

7

704

1

704

V.JANŠEVSKIS

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
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 49.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Codes pagasta pārvalde” nolikumā
Pēdējos gados Latvijā ir pieaugusi vidējā darba samaksa, 2014.gadā kopā vidējā bruto
darba samaksa Latvijā palielinājās par 6,8 % un sasniedza 765 euro, 2015.gadā vidējā bruto darba
samaksa Latvijā palielinājās par 6,8 % un sasniedza 818 euro.
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem atbilstoši Bauskas novada domes
2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikums” prasībām, turpinot pakāpenisku mēnešalgas minimālā apmēra sasniegšanas
procesu, 2017.gadā plānots mēnešalgas palielinājums līdz 6,8 %.
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Codes pagasta pārvalde” (turpmāk – Iestāde) ir
izteikusi priekšlikumu amata vienībai „sētnieks” palielināt slodzi no 1,55 uz 2 slodzēm un amata
vienībai „apkopējs” samazināt slodzi no 2,175 uz 1,775 slodzēm, lai efektīvāk tiktu organizēta
Iestādes darbība.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa noteic, ka valsts pārvaldi organizē
pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja
nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi,
normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.un 13.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta
2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru
normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2.punktu (stājas
spēkā jaunā redakcijā 2017.gada 1.janvārī), un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra
nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
56.un 61.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” nolikuma pielikumu
„Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” amatu saraksts” jaunā
redakcijā saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” amatu saraksts uz 1
lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

Pielikums Codes pagasta pārvaldes nolikumam (24.11.2016. sēdes protokols Nr.25, 49.punkts)

Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Codes pagasta pārvalde” amatu saraksts
Nr.
p.
k.

1.
2.
3.
4.

Amats

Vadītājs

Amata saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

IV A

1332
706
706

1
0,5
0,5

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1332
353
353

Lietvedis
Kasieris
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

18.3 II
14 II

13
7
8

3 II B

8

874

1

874

5.

Vecākais santehniķis

13 VI

8

874

1

874

6.
7.
8.

Palīgstrādnieks
Apkopējs
Kurinātājs (no 1.oktobra
līdz 1.maijam)
Ekskavatora vadītājs
Ēkas un teritorijas
uzraugs
Sētnieks
Kultūras pasākumu
organizators

13 I
13 I

1
1

380
380

2
1,775

760
675

13 IIA

2

380

5

1900

41 I

5

490

0,7

343

4 IA

4

380

3

1140

13 I

1

380

2

760

33 IC

7

706

1

706

9.
10.
11.
12.

PĀRVALDES VADĪTĀJA

D.ŠĶILIŅA

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
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 50.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Dāviņu pagasta pārvalde” nolikumā
Pēdējos gados Latvijā ir pieaugusi vidējā darba samaksa, 2014.gadā kopā vidējā bruto
darba samaksa Latvijā palielinājās par 6,8 % un sasniedza 765 euro, 2015.gadā vidējā bruto darba
samaksa Latvijā palielinājās par 6,8 % un sasniedza 818 euro.
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem atbilstoši Bauskas novada domes
2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikums” prasībām, turpinot pakāpenisku mēnešalgas minimālā apmēra sasniegšanas
procesu, 2017.gadā plānots mēnešalgas palielinājums līdz 6,8 %.
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Dāviņu pagasta pārvalde” (turpmāk – Iestāde) ir
izteikusi priekšlikumu amata vienībai „sētnieks” palielināt slodzi no 0,85 uz 1 slodzi, lai efektīvāk
tiktu organizēta Iestādes darbība.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa noteic, ka valsts pārvaldi organizē
pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja
nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi,
normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.un 13.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta
2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru
normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2.punktu (stājas
spēkā jaunā redakcijā 2017.gada 1.janvārī) un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra
nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
56.un 61.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Dāviņu pagasta pārvalde” nolikuma
pielikumu „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Dāviņu pagasta pārvalde” amatu
saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības iestādes „Dāviņu pagasta pārvalde” amatu saraksts uz 1
lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

Pielikums Dāviņu pagasta pārvaldes nolikumam (24.11.2016. sēdes protokols Nr.25, 50.punkts)

Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Dāviņu pagasta pārvalde” amatu saraksts
Nr.
p.
k.

Amats

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

Vadītājs
Lietvedis
Kasieris
Apkopējs
Santehniķis
Transportlīdzekļa
vadītājs
Palīgstrādnieks
Sētnieks
Kultūras pasākumu
organizators

7
8.
9.

PĀRVALDES VADĪTĀJA

Amata saime
(apakšsaime)
līmenis
IV A
18.3 II
14 II
13 I
13 IV

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga euro

Amata
vienība

13
7
8
1
5

963
538
597
380
550

1
0,5
0,5
1
1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
963
269
299
380
550

41 II

6

568

0,5

284

13 I
13 I

1
1

380
380

1
1

380
380

33 IC

7

697

0,5

349

L.ŠARĶE

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
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 51.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Gailīšu pagasta pārvalde” nolikumā
Pēdējos gados Latvijā ir pieaugusi vidējā darba samaksa, 2014.gadā kopā vidējā bruto
darba samaksa Latvijā palielinājās par 6,8 % un sasniedza 765 euro, 2015.gadā vidējā bruto darba
samaksa Latvijā palielinājās par 6,8 % un sasniedza 818 euro.
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem atbilstoši Bauskas novada domes
2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikums” prasībām, turpinot pakāpenisku mēnešalgas minimālā apmēra sasniegšanas
procesu, 2017.gadā plānots mēnešalgas palielinājums līdz 6,8 %.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.un 13.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta
2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru
normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2.punktu (stājas
spēkā jaunā redakcijā 2017.gada 1.janvārī), un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra
nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
56.un 61.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” nolikuma
pielikumu „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” amatu
saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” amatu saraksts uz 1
lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

Pielikums Gailīšu pagasta pārvaldes nolikumam (24.11.2016. sēdes protokols Nr.25, 51.punkts)

Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Gailīšu pagasta pārvalde” amatu saraksts
Nr.
p.
k.

Amats

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

Vadītājs
Lietvedis
Kasieris
Apkopējs
Vecākais santehniķis
Santehniķis
Mehāniķis
Attīrīšanas iekārtu
operators
Darba aizsardzības
speciālists
Palīgstrādnieks
Kultūras pasākumu
organizators
Sētnieks
Skatuves strādnieks

9.
10.
11.
12.
13.

PĀRVALDES VADĪTĀJS

Amata
saime
(apakšsaime)
līmenis
IV A
18.3 II
14 II
13 I
13 VI
13 III
13 V

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

13
7
8
1
8
4
7

1307
747
807
380
691
449
623

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

1307
374
404
570
691
449
623

13 IV

5

624

1

624

6 II

7

722

0,064

46

13 I

1

380

1

380

33 IC

7

697

1

697

13 I
13 III

1
4

380
453

2,45
0,75

931
340

A.GURKOVSKIS

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
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 52.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Īslīces pagasta pārvalde” nolikumā
Pēdējos gados Latvijā ir pieaugusi vidējā darba samaksa, 2014.gadā kopā vidējā bruto
darba samaksa Latvijā palielinājās par 6,8 % un sasniedza 765 euro, 2015.gadā vidējā bruto darba
samaksa Latvijā palielinājās par 6,8 % un sasniedza 818 euro.
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem atbilstoši Bauskas novada domes
2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikums” prasībām, turpinot pakāpenisku mēnešalgas minimālā apmēra sasniegšanas
procesu, 2017.gadā plānots mēnešalgas palielinājums 6,8 % apmērā.
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Īslīces pagasta pārvalde” (turpmāk – Iestāde) ir
izteikusi priekšlikumu amata vienībai „dežurants” palielināt slodzi no 0,75 uz 1 slodzi un amata
vienībai „sētnieks” palielināt slodzi no 4,15 uz 5 slodzēm, lai efektīvāk tiktu organizēta Iestādes
darbība.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa noteic, ka valsts pārvaldi organizē
pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja
nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi,
normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.un 13.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta
2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru
normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2.punktu (stājas
spēkā jaunā redakcijā 2017.gada 1.janvārī), un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra
nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
56.un 61.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” nolikuma
pielikumu „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” amatu
saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” amatu saraksts
1 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

uz

Pielikums Īslīces pagasta pārvaldes nolikumam (24.11.2016. sēdes protokols Nr.25, 52.punkts)

Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Īslīces pagasta pārvalde” amatu saraksts
Nr.
p.
k.

Amats

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

Vadītājs
Lietvedis
Kasieris
Apkopējs
Kurinātājs
Palīgstrādnieks
Administrators
Dežurants
Kultūras vadītājs
Kultūras pasākumu
organizētājs
Skaņu režisors
Sētnieks
Gaismu noformēšanas
mākslinieks

11.
12.
13.

PĀRVALDES VADĪTĀJA p.i.

Amata
saime
(apakšsaime)
līmenis
IV A
18.3 II
14 II
13 I
13 IIA
13 I
23 I
4 IA
33 III

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amatu
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

13
7
8
1
2
1
4
4
9

1332
666
691
380
380
380
533
380
866

1
0,5
0,5
4
0,3
2
1
1
1

1332
333
346
1520
114
760
533
380
866

33 IC

7

640

1

640

13 IV
13 I

5
1

519
380

0,75
5

389
1900

13 IV

5

519

0,75

389

A.GURKOVSKIS

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
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 53.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Mežotnes pagasta pārvalde” nolikumā
Pēdējos gados Latvijā ir pieaugusi vidējā darba samaksa, 2014.gadā kopā vidējā bruto
darba samaksa Latvijā palielinājās par 6,8 % un sasniedza 765 euro, 2015.gadā vidējā bruto darba
samaksa Latvijā palielinājās par 6,8 % un sasniedza 818 euro.
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem atbilstoši Bauskas novada domes
2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikums” prasībām, turpinot pakāpenisku mēnešalgas minimālā apmēra sasniegšanas
procesu, 2017.gadā plānots mēnešalgas palielinājums 6,8 % apmērā.
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Mežotnes pagasta pārvalde” (turpmāk – Iestāde) ir
izteikusi priekšlikumu amata vienībai „sētnieks” palielināt slodzi no 2,75 uz 3 slodzēm, lai
efektīvāk tiktu organizēta Iestādes darbība.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa noteic, ka valsts pārvaldi organizē
pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja
nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi,
normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.un 13.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta
2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru
normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2.punktu (stājas
spēkā jaunā redakcijā 2017.gada 1.janvārī), un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra
nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
56.un 61.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” nolikuma
pielikumu „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” amatu
saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” amatu saraksts uz
1 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

Pielikums Mežotnes pagasta pārvaldes nolikumam (24.11.2016. sēdes protokols Nr.25,
53.punkts)

Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Mežotnes pagasta pārvalde” amatu saraksts
Nr.
p.
k.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Amats

Vadītājs
Lietvedis
Kasieris
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Apkopējs
Santehniķis
Attīrīšanas iekārtu
operators
Palīgstrādnieks
Kultūras pasākumu
organizators
Sētnieks
Skatuves strādnieks

PĀRVALDES VADĪTĀJS

Amata saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga euro

Amata
vienība

IV A
18.3 II
14 II

13
7
8

1193
637
714
691

1
0,5
0,5

3 II B

8

13 I
13 IV

1
5

13 IV

5

13 I

1

33 IC

7

13 I
13 III

1
4
N.VĀVERS

Mēnešalgu
kopējais
finansējums euro
1193
319
357
691

1
380
490
490

1,5
1

380
704

1

380
458

3
0,75

1,6

1

570
490
784
380
704
1140
344

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
2016.gada 24.novembrī

prot.Nr.25, 54.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Vecsaules pagasta pārvalde” nolikumā
Pēdējos gados Latvijā ir pieaugusi vidējā darba samaksa, 2014.gadā kopā vidējā bruto
darba samaksa Latvijā palielinājās par 6,8 % un sasniedza 765 euro, 2015.gadā vidējā bruto darba
samaksa Latvijā palielinājās par 6,8 % un sasniedza 818 euro.
Lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas
novada pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem atbilstoši Bauskas novada domes
2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikums” prasībām, turpinot pakāpenisku mēnešalgas minimālā apmēra sasniegšanas
procesu, 2017.gadā plānots mēnešalgas palielinājums 6,8 % apmērā.
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Vecsaules pagasta pārvalde” (turpmāk – Iestāde) ir
izteikusi priekšlikumu amata vienībai „administrators” samazināt slodzi no 1,5 uz 1 slodzi, lai
efektīvāk tiktu organizēta Iestādes darbība.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.un 13.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Ministru kabineta
2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru
normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2.punktu (stājas
spēkā jaunā redakcijā 2017.gada 1.janvārī), un Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra
nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
56.un 61.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izteikt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” nolikuma
pielikumu „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” amatu
saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” amatu saraksts uz
1 lp.
Domes priekšsēdētāja vietnieks

A.Feldmanis

Pielikums Vecsaules pagasta pārvaldes nolikumam (24.11.2016. sēdes protokols Nr.25,
54.punkts)

Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Vecsaules pagasta pārvalde” amatu saraksts
Nr.
p.
k.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9
10.
11.

Amats

Vadītājs
Lietvedis
Kasieris
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Apkopējs
Ēkas un teritorijas
uzraugs
Santehniķis
Administrators
Palīgstrādnieks
Sētnieks
Kultūras pasākumu
organizators

PĀRVALDES VADĪTĀJA

Amata saime
(apakšsaime)
līmenis
IV A
18.3 II
14 II
3 III

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

13
7
8
10

1307
623
691
928

1
0,5
0,5
1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1307
312
346
928

13 I
4 IA

1
4

380
380

0,5
1

190
380

13 V
23 I
13 I
13 I
33 IC

7
4
1
1
7

623
441
380
380
697

1
1
1
1,5
1

623
441
380
570
697

L.VASIĻAUSKA

