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 29.decembrī

prot.Nr.28, 1.p.

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma 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 22.decembra atzinumu, Bauskas novada dome nolemj:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” Latvijas Sarkanā Krusta
Bauskas komitejas medmāsai Verai Bajārei (personas kods XXXX) par mūža ieguldījumu
medicīnā. Pieteikuma iesniedzēja: Latvijas Sarkanā Krusta Bauskas komiteja.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 29.decembrī

prot.Nr.28, 2.p.

Par Īslīces pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā
Uzklausot pretendentu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Bauskas novada domes
priekšsēdētāja R.Ābelnieka ziņojumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 9.punktu un Darba likuma 46.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iecelt 2017.gada 2.janvārī Sandru Ķiseli (personas kods XXXX) Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” vadītājas amatā.
2. Noteikt Sandrai Ķiselei:
2.1. mēnešalgu 1332 EUR (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit divi euro) pēc noteiktā
pārbaudes laika izturēšanas;
2.2. pārbaudes laiku – trīs mēneši un mēnešalgu pārbaudes laikā 1132 euro (viens tūkstotis
simt trīsdesmit divi euro).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 29.decembrī

prot.Nr.28, 4.p.

Par vienošanās projekta apstiprināšanu bibliotēku jomā
Izskatot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” direktores
B.Tormanes 2016.gada 13.decembra iesniegumu Nr.69 „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 un 17.panta piektās daļas 3.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
Noslēgt sadarbības līgumu ar Rundāles novada pašvaldību par Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas Centrālās bibliotēka” kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un
finansēšanu minētā novada pašvaldības bibliotēkās 2017.gadā saskaņā ar pievienoto līguma
projektu.
Pielikumā: Līguma projekts ar Rundāles novada pašvaldību ar pielikumiem uz 5 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

2017.gada __.janvārī

Rundāles novada dome, domes priekšsēdētāja Aivara Okmaņa personā, kurš rīkojas
saskaņā ar Rundāles 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 – Bibliotēka) kā reģiona galvenās
bibliotēkas (LR KM Bibliotēkas akreditācijas apliecība Nr.76A, izsniegta 10.08.2012.) funkciju
veikšanu un finansēšanu Rundāles novada esošajās bibliotēkās – Rundāles novada Pilsrundāles
bibliotēkā, Rundāles novada Vecrundāles bibliotēkā, Rundāles novada Svitenes pagasta
bibliotēkā, Rundāles novada Viesturu pagasta bibliotēkā, Rundāles novada Viesturu pagasta
Bērsteles bibliotēkā - Līgumslēdzēji vienojas par kārtību, kādā, tiks nodrošināta Bibliotēkas kā
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšana un finansēšana Rundāles novadā.
2. Pakalpojuma sniedzēja pienākumi
2.1. Nodrošināt Bibliotēkas krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, kā arī citu bibliotēku
krājumu pieejamību ikvienam Rundāles novada iedzīvotājam atbilstoši Bibliotēkas lietošanas
noteikumiem.
2.2. Nodrošināt Rundāles novada bibliotēku krājumu atspoguļošanu Bibliotēkas kopkatalogā un
Rundāles novada bibliotēku datu iekļaušanu Bibliotēkas datu bāzēs un nodrošināt to pieejamību.
2.3. Veikt depozītbibliotēkas funkcijas Rundāles 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 Rundāles novadā paredz līdzekļus 1007 EUR (viens
tūkstotis septiņi euro)
4.2. Pakalpojuma saņēmējs nodrošina finansējuma ieskaitīšanu Pakalpojuma sniedzējam šajā
līguma 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 Rundāles novadā;

4.3.2. pēc vienošanās ar Pakalpojuma sniedzēju un Bibliotēku, piešķirt papildu finansējumu,
attiecīgi uzdodot Bibliotēkai veikt papildu 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 Rundāles novadā un iesniegt to
Pakalpojuma saņēmējam saskaņošanai;
4.4.2. saņemto finansējumu Bibliotēkas darbībai, reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai
Rundāles novadā, izlietot tikai tam paredzētajam mērķim.
4.5. Bibliotēkas darbības nodrošināšanai Pakalpojuma saņēmēja gada finansējums tiek sadalīts 2
(divās) 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.
7. Pušu adreses un norēķinu konti
Rundāles novada dome
Pilsrundāle 1, Rundāles pag.
Rundāles nov., LV-3921
Reģ. Nr.90009112819
Banka AS „SEB Banka”
Konta Nr. LV09UNLA0050014261241

Bauskas novada dome
Uzvaras iela 1, Bauska
Bauskas nov., LV-3901
Reģ. Nr.90009116223
Banka AS „SEB Banka”
Konta
Nr.LV06UNLA0050014355676

____________________
A.Okmanis

______________________
R.Ābelnieks
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1.pielikums
_________2017. līgumam Nr.__
par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un finansēšanu
Rundāles novadā
MAKSĀJUMU GRAFIKS
Saskaņā ar noslēgto Līgumu un šo grafiku Pakalpojuma saņēmējs veic Bibliotēkai
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Rundāles novadā nepieciešamos
maksājumus Pakalpojuma sniedzējam par 2017.gadu šādos termiņos:
Nr.p.k.
1.
2.

Mēnesis
Jūnijs
Decembris

Summa
(EUR)
503,50
503,50

____________________A.Okmanis

Maksājuma termiņš
15.06.2017.
15.12.2017.

___________________R.Ābelnieks
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2.pielikums
________.2017. līgumam Nr.__
par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un finansēšanu
Rundāles novadā

VIENOŠANĀS
par nepieciešamo finansējumu Bauskas Centrālajai bibliotēkai
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai Rundāles novadā 2017.gadā

Nosaukums
Atalgojums, sociālās iemaksas
Pakalpojumi
Kopā

____________________A.Okmanis

Summa EUR
991
16
1007

___________________R.Ābelnieks
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3.pielikums
_______2017. līgumam Nr.__
par reģiona galvenās bibliotēkas
funkciju veikšanu un finansēšanu
Rundāles novadā

Reģiona galvenās
bibliotēkas
funkcijas

Funkciju izmaksas

Funkciju izmaksu summa
novada 5 bibliotēkām
Samaksa 2x
gadā

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

Darba algas + Darba devēja VSAOI (23.59%)
Sistēmas administrators 0,50 slodze EUR 438
Sistēmbibliotekārs
0,50 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 Rundāles novada 3964 iedzīvotājiem
EUR 0,25 x 3964 = EUR 991
Elektroenerģija EUR 183
Izdevumi uz 1 novadu iedzīvotāju
EUR 183 : 48463 (iedzīv. sk.) = EUR 0,004
Izdevumi gadā uz Rundāles novada 3964 iedzīvotājiem
EUR 0,004 x 3964= EUR 16
Kopā pakalpojumi
Kopā funkcijas, pakalpojumi
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Gadā
EUR 991.00

EUR 16.00
EUR 503.50 EUR 1007.00

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 29.decembrī

prot.Nr.28, 5.p.

Par Bauskas Centrālās bibliotēkas attīstības stratēģijas 2016. – 2020.gadam
saskaņošanu
Izskatot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Centrālās bibliotēkas” 2016.gada
8.decembra iesniegumu par Bauskas Centrālās bibliotēkas attīstības stratēģijas 2016.–
2020.gadam saskaņošanu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
Saskaņot Bauskas Centrālās bibliotēkas attīstības stratēģiju 2016. – 2020.gadam.
Pielikumā: Bauskas Centrālās bibliotēkas attīstības stratēģija 2016. – 2020.gadam uz 25 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA
2016 – 2020

SASKAŅOTA
Bauskas novada domes sēdē
2016.gada 29.decembrī
(protokols Nr.28, 5.punkts)

Bauskā, 2016
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IEVADS
Bauskas Centrālās bibliotēkas attīstības stratēģija 2016. - 2020. gadam ir vidējā termiņa
plānošanas dokuments, kurā atspoguļoti nākamā piecu gadu perioda attīstības uzdevumi.
Dokumentā norādīti bibliotēkas darbības pilnvarojums un misija, definēts mērķis un piemēroti
uzdevumi tā sasniegšanai, atspoguļots nākotnes redzējums un vērtības, analizēta esošā situācija,
izvērtējot iekšējos un ārējos bibliotēku ietekmējošos faktorus.
Bauskas Centrālās bibliotēkas attīstība norit saskaņā ar Latvijas Republikas Bibliotēku
likuma un IFLA/UNESCO (International Federation of Library Associations and Institutions/
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) vadlīnijām (publisko
bibliotēku mērķis ir veidot un stiprināt labvēlīgu infrastruktūru un sekmēt inovāciju attīstību,
nodrošinot daudzveidīgu resursu un pakalpojumu piedāvājumu ikvienam sabiedrības loceklim).
Bauskas Centrālās bibliotēkas attīstības stratēģija veidota saskaņā ar Latvijas Republikas
saistošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī “Vadlīnijām bibliotēku darba plānošanai” (2013), ko
izstrādājusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas Stratēģiskās attīstības nodaļa.
Attīstības stratēģija organizēta divos tematiskajos blokos:

1. Informatīvā daļa – ietver pašreizējās situācijas analīzi.
2. Programmu daļa – ietver nākotnes redzējumu un reālu rīcības plāna izpildes gaitu.
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1. INFORMATĪVĀ DAĻA
1.1. Bibliotēkas misija un darbības pilnvarojums
Bauskas Centrālās bibliotēkas misija ir bibliotēkas lietotāju motivēšana individuālai
pašizaugsmei un pašizglītībai, ideju attīstīšanai, nodrošinot tos ar informācijas, tehnoloģiju un
radošajiem resursiem, līdztekus saglabājot publiskajai bibliotēkai raksturīgos darbības
virzienus – novadpētniecība, mūžizglītība, saturīga brīvā laika pavadīšana – lasīšana.
Bauskas Centrālā bibliotēka (turpmāk Bauskas CB) ir Bauskas novada pašvaldības
iestāde. Bauskas CB darbība noteikta Bauskas novada domes sēdē apstiprinātā nolikumā
(2009. gada 23 decembris, protokola nr. 11, 10 §), kas nosaka bibliotēkas darbības vispārīgos
noteikumus, uzdevumus, tiesības, organizatorisko struktūru un pārvaldi, finansējumu un
tehnisko nodrošinājumu, administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtību (grozījumi 28.04.2011.;
29.12.2011.; 19.12.2013.; 25.09.2014.).
Vispārīgie noteikumi:

1. Bauskas Centrālā bibliotēka ir Bauskas novada kultūras, izglītības un informācijas
patstāvīgā iestāde, kuras darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un
informacionālā apkalpošana. Bauskas CB veic Bauskas novada centrālās bibliotēkas
funkcijas saskaņā ar Bauskas novada domes 24.02.2011. lēmumu „Par Bauskas novada
pašvaldības institucionālās sistēmas pilnveidošanu” un reģiona galvenās bibliotēkas
funkcijas Bauskas novada, Iecavas novada, Rundāles novada, Vecumnieku novada
pašvaldību bibliotēkās saskaņā ar Bauskas rajona padomes 2001.gada 15.novembra
lēmumu „Par rajona Centrālo bibliotēku (prot. Nr.12, 2.p.), Bauskas pilsētas Domes
2001.gada 22.novembra lēmumu „Par Bauskas rajona pašvaldības iestādes „Rajona
Centrālā bibliotēka” pārņemšanu”, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldību
lēmumiem par Bauskas CB izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam un Latvijas
Bibliotēku padomes apstiprināto akreditācijas atzinumu (2007.gada 18.janvārī), atkārtota
akreditācija 2012.gada 10.augustā.
2. Bauskas CB darbojas saskaņā ar Bibliotēku likumu, likumu „Par pašvaldībām”, citiem
likumiem, normatīviem aktiem un nolikumu.
4. Bauskas CB ir zīmogs ar Bauskas novada ģerboņa attēlu, noteikta parauga veidlapa,
norēķinu konti kredītiestādēs. Bauskas CB var būt sava simbolika.
5. Bauskas CB vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Bauskas novada dome.
Darba līgumu ar Bauskas CB direktoru noslēdz Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors.
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5. Bauskas CB ekonomisko bāzi veido Bauskas novada domes iedalītie budžeta līdzekļi un
Iecavas novada, Vecumnieku novada, Rundāles novada iedalītie līdzekļi reģiona galvenās
bibliotēkas funkciju veikšanai pēc savstarpēji noslēgtā līguma ar Bauskas novada domi,
uzņēmumu, iestāžu, organizāciju u.c. juridisko personu asignējumi.
6. Bauskas CB materiālo bāzi veido grāmatu, žurnālu audiovizuālo materiālu un elektronisko
izdevumu krājums, kā arī inventārs, kas atrodas bibliotēkas bilancē un norādīts inventāra
sarakstā.
Bauskas Centrālā bibliotēka veic darbu, ievērojot Ministru kabineta noteikumus:


Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumi Nr.680

„Noteikumi par valsts

bibliotēku sniegtajiem maksas pakalpojumiem un to izcenojumu noteikšanas metodiku”;


Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumi Nr.415 „Bibliotēku darbībai
nepieciešamā finansējuma normatīvi”;



Ministru kabineta 2001.gada 11.septembra noteikumi Nr.395 „Bibliotēku materiālā un
tehniskā pamata normatīvi”;



Ministru kabineta 2001.gada 14.augusta noteikumi Nr.371 „Noteikumi par bibliotēkas
darbam nepieciešamo darbinieku skaitu un darbinieku amatu ieņemšanai nepieciešamo
izglītību”;



Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumi Nr.355 „Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla
darbības noteikumi”.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. punktu, Bibliotēku likumu

ir izdoti Bauskas CB lietošanas noteikumi, kas nosaka, ka Bauskas Centrālā bibliotēka ir
kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras bezmaksas un maksas pakalpojumus ir
tiesības izmantot visiem iedzīvotājiem. Noteikumu saturu veido Vispārīgie noteikumi,
Bibliotēkas lietotāju pierakstīšanas kārtība, Lietotāju tiesības un Lietotāju pienākumi,
Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas kārtība, Publiskā interneta pieejas punkta (PIPP)
Interneta lasītavas lietošanas noteikumi, Priekšlikumu iesniegšanas kārtība.
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1.2. Pašreizējās situācijas raksturojums – iekšējās un ārējas
vides analīze
“Pašreizējās situācijas raksturojums – iekšējās un ārējās vides analīze” apakšnodaļas ietvers
esošās situācijas aprakstu, aprakstu par administratīvo struktūru, finansējumu, telpu stāvokli,
materiālo un tehnoloģisko nodrošinājumu, pakalpojumu pieejamību, SVID analīzi, pārskata
perioda rezultātus.
Bauskas Centrālās bibliotēkas darbības mērķis – nodrošināt kvalitatīvus informacionālos
pakalpojumus atbilstoši vietējās sabiedrības pieprasījumam, iekļaujoties informācijas
sabiedrības attīstības dinamikā saskaņā ar Bauskas novada domes apstiprināto bibliotēkas
nolikumu un lietošanas noteikumiem.
Bauskas Centrālās bibliotēkas uzdevumi ir šādi:
 Nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās
informācijas saņemšanu, sniedzot viņiem pieejamus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un
informacionālos pakalpojumus saskaņā ar Bauskas novada domes apstiprinātajiem
bibliotēkas lietošanas noteikumiem;
 Komplektēt bibliotēkas krājumu, veikt jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, nodrošinot
iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu un norakstīšanu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām;
 Lietotāju apkalpošanas darbā izmantot Starpbibliotēku abonementa un Starptautiskā
starpbibliotēku abonementa iespējas, nodrošinot citu Latvijas un ārvalstu bibliotēku
krājumu pieejamību ikvienam lietotājam;
 Organizēt bibliotēkas, literatūru, lasīšanu popularizējošus pasākumus;
 Nodrošināt valsts un novadu pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas
pieejamību;
 Ieviest lietotāju apkalpošanas darbā jaunas, mūsdienīgas darba formas un informācijas
tehnoloģijas;
 Organizēt bibliotēkas darbinieku tālākizglītības un apmācības pasākumus;
 Ievērot bibliotēku nozares standartus un bibliotēku darba tehnoloģiju pamatprasības.
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Bauskas Centrālā bibliotēka ir Bauskas reģiona lielākā bibliotēka. No 2011.gada 1.aprīļa
17 Bauskas novada pagastu bibliotēkas kļūst par Bauskas CB patstāvīgajām struktūrvienībām.
Daļēji centralizētais modelis pēc četrpadsmit gadiem atgriežas. Astoņas Bauskas novada
pagastu bibliotēkas iegūst jaunus nosaukumus. Bauskas CB saņem atzinības rakstu par
veiksmīgu akcijas „Bibliotēka dodas pie lietotāja” realizāciju.
2014.gadā Bauskas Centrālā bibliotēka kļūst par starpnieku biznesa ceļā no cilvēka līdz
uzņēmējdarbībai. Iesaistoties Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā
(2012.- 2014.) „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana”,
tiek izveidota Biznesa bibliotēka, un lietotājs var iegūt informāciju par dažādām
uzņēmējdarbības jomām (tūrisms, vadība, mārketings u.c.) un tā attīstību. Biznesa literatūra,
datubāzes un informatīvie materiāli pieejami vēl septiņās biznesa atbalsta bibliotēkās Bauskas
novada pagastos.
2015.gads – Bauskas novada pašvaldībai, saņemot ES fonda līdzfinansējumu, tiek
izveidoti Publiskā interneta pieejas punkti (PIPP). Tajā skaitā arī Bauskas CB Interneta un
periodikas lasītavā un citviet Bauskas novada bibliotēkās tiek nomainīta daļa datoru. Bauskas
CB turpina meklēt realizācijas iespējas Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbībā izstrādātajam
jaunās bibliotēkas ēkas tehniskajam projektam. Situāciju saasina gadu vēlāk būvvaldes
institūciju norādījumi par patreizējo telpu nepiemērotību.

7

1.2.1. Pārvaldības struktūra un personāls
Bauskas reģionā ir 4 novadi: Bauskas novads – 19 bibliotēkas (Bauskas Centrālā
bibliotēka, Bauskas Bērnu bibliotēka, 17 bibliotēkas pagastos), Rundāles novads – 5
bibliotēkas, Iecavas novads – 6 bibliotēkas un Vecumnieku novads - 10 bibliotēkas.
Pavisam kopā Bauskas reģionā strādā 40 bibliotēkas: 37 pagastu, 2 bērnu
(Bauskā un Iecavā), Bauskas Centrālā bibliotēka, kurai pēc 2012.gadā veiktās akreditācijas
piešķirts reģiona galvenās bibliotēkas statuss (LR Bibliotēku akreditācijas apliecība Nr. 76A,
2012.10.08). Reģiona bibliotēkas funkciju realizēšanu finansē novadu domes, kuras ar Bauskas
novada domi noslēgušas vienošanās līgumus par veicamo darbu apjomu un finansējumu.
Bauskas reģiona bibliotēkas veic informācijas, izglītības, izklaides, novadpētniecības un
sociālās funkcijas, balstoties uz ciešu sadarbību ar citām iestādēm. Saskaņā ar Bauskas novada
Domes 24.02.2011. lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības institucionālās sistēmas
pilnveidošanu „Bauskas Centrālā bibliotēka veic Bauskas novada Centrālās bibliotēkas
funkcijas un no 2011.gada 1.aprīļa 17 pagastu bibliotēkas ir Bauskas Centrālās bibliotēkas
patstāvīgās struktūrvienības. Bauskas CB pārziņā ir visa pagastu bibliotēku finansēšana,
izņemot telpu uzturēšanu, kas ir pagastu pārvalžu vadītāju atbildība.
Bauskas Centrālās bibliotēkās darbības struktūra

Bauskas Centrālā
bibliotēka

Bauskas novads
17 bibliotēkas

Bauskas reģiona galvenā
bibliotēka
Bauskas Bērnu bibliotēka

Bauskas novada centrālā
bibliotēka

Iecavas novads
6 bibliotēkas
Vecumnieku novads
10 bibliotēkas
Rundāles novads
5 bibliotēkas
Bauskas novads
17 bibliotēkas

Bauskas Centrālo bibliotēku veido Lietotāju apkalpošanas nodaļa ar trīs
struktūrvienībām – Abonements, Biznesa bibliotēka / lasītava, Publiskā interneta pieejas punkts
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( PIPP) Interneta un periodikas lasītava, Informācijas resursu attīstības nodaļa ar vienu
struktūrvienību (Depozitārijs) un Saimnieciskais personāls.
Bauskas Centrālās bibliotēkas struktūra

Administrācija

Abonements SBA
Lietotāju apkalpošanas
nodaļa

Biznesa bibliotēka / lasītava

Saimnieciskas personāls

PIPP Interneta un periodikas
lasītava

Informācijas resursu
attīstības nodaļa

Depozitārijs

Bauskas Bērnu bibliotēka
Kopējais darbinieku skaits Bauskas CB – 17, no tiem bibliotekāro darbinieku skaits ir 12.
Lietotāju apkalpošanas strādā seši darbinieki, resursu veidošanās un automatizācijas procesa
nodrošināšanā un uzturēšanā strādā četri darbinieki, administrācijā – divi. Saimnieciskais
personāls – pieci. Bauskas Bērnu bibliotēka ir bibliotēkas struktūrvienība, kas atrodas citviet
pilsētā. Tās darbinieku kopējās skaits - četri, No tiem trīs bibliotekāro darbu veicēji.

Astoņiem
Bauskas

no

CB

darbiniekiem

ir

divpadsmit

bibliotekārajiem
iegūta

augstākā

izglītība, to starp trīs darbiniekiem
augstākā izglītība citā saistošā jomā.
Bibliotēkas

darbinieki

regulāri

piedalās

apmācībās un semināros

reģiona

mērogā,

daloties

savā

pieredzē, kā arī ir LNB organizētās
nacionāla un starptautiska mēroga
konferencēs, līdz ar to var nodrošināt
kvalitatīvus pakalpojumus.

Bibliotekāro darbinieku skaits un izglītība
Kopā 2015. gadā
Ar bibliotekāro izglītību
ar maģistra grādu
ar bakalaura grādu
ar 1. līmeņa profesionālo
augstāko jeb koledžas izglītību
ar augstāko izglītību (līdz
1993.g)
ar profesionālo vidējo izglītību
Ar izglītību citās jomās
ar maģistra grādu
ar bakalaura grādu
Ar vispārējo vidējo izglītību

12
8
2
1
1
2
2
3
2
1
1
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1.2.2. Pakalpojumi
Lietotāju apkalpošanas nodaļa


Abonementā elektroniski reģistrē un apkalpo lasītājus, izsniedz grāmatas uz mājām, pagarina
lietošanas termiņu, konsultē lasītājus grāmatu izvēles procesā, strādā ar parādniekiem, veic
lasītāju pieprasījumu izpēti, nodrošina pieprasītāko grāmatu saņemšanu

un pieejamību

elektroniskajam kopkatalogam, starpbibliotēku abonementam (SBA), organizē jauno grāmatu
dienas, tematiskās pēcpusdienas, informatīvās stundas, veido jaunieguvumu sarakstus un
apskatus, regulāri strādā ar krājumu, veido un izvieto grāmatu tematiskās izstādes, apkopo
informāciju par mēneša lasītākajām grāmatām, veido rotācijas kopas novadu bibliotēkām.


(PIPP) Interneta un periodikas lasītavā ir iespēja strādāt ar datorprogrammām "MS Word",
"MS Excel" un "MS Power Point"; saglabāt sameklēto informāciju, ierakstot to informācijas
nesējos vai veicot izdruku no datora, veikt dokumentu skenēšanu; izmantot datorliteratūru, lai
labāk orientētos tehnoloģijās, neskaidrību gadījumā saņemt palīdzību konsultāciju veidā,
izmantot periodiskos materiālus latviešu valodā un svešvalodās. Bauskas SIPP (Sabiedriskais
Interneta Pieejas Punkts) savu darbību sāka 2000.gada 1.martā, bet no 2015.gada kā PIPP
(Publiskais Interneta pieejas punkts)



Biznesa bibliotēka / lasītava


Lasītavas resursi ikvienam ir pieejami uz vietas. Iespējams izmantot stacionāros datorus, kā
arī strādāt ar personīgo datoru. Pieejama uzziņu literatūra - vārdnīcas, ceļveži,
enciklopēdijas, nozaru literatūra, novadpētniecības literatūra, tematiskas novadpētniecības
materiālu mapes par Bauskas reģionu, periodisko izdevumu analītiskie apraksti elektroniskā
formā, novadpētniecības elektroniskā datu bāze, kopēšana, printēšana, skenēšana.



Resursi klātienē un attālināti, nodrošina bezmaksas pakalpojumus esošajiem uzņēmējiem,
kā arī tiem, kuriem ir iecere sākt savu uzņēmējdarbību – skolēniem, studentiem,
bezdarbniekiem un citiem interesentiem. Attālināti pieejamas e-grāmatas, e-žurnāli angļu
valodā datubāzē EBSCO. Notiek uzņēmējiem domātas lekcijas ar reprezentabliem
lektoriem, studenti un skolēni tiekas ar uzņēmējiem pieredzes stāstu nodarbībās, motivējošā
vidē bezdarbnieks satiek savu mentoru, iemaņas tiek gūtas radošajās laboratorijās novadā
esošajos uzņēmumos. Biznesa bibliotēka seko līdzi pasaules

tehnoloģiju tendencēm,

vēloties radīt vairāk iespēju uzņēmējiem – iegādāts 3D printeris. Printera iespējas ļauj
izgatavot mazizmēra prototipus savu ideju realizēšanai. Jaunā pakalpojuma iespējas vēl
tikai attīstīsies, jo tā apgūšanas prasmes prasa laika ieguldījumus gan personālam, gan
pakalpojuma izmantotājiem.
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Informācijas resursu attīstības nodaļas atbildības sfēras ir bibliotēkas krājuma
komplektēšana, resursu apstrāde sadarbībā ar izdevniecībām un datu bāzēm, novadu bibliotēku
depozitārija uzturēšana, dokumentu individuālā un summārā uzskaite, novadu bibliotēku
kopkataloga organizācija, metodiska un konsultatīva palīdzība pagastu bibliotēkām krājumu
komplektēšanā, Integrētās informācijas sistēmas ALISE nodrošinājums, konsultatīva palīdzība
pagastu bibliotēkām darbā ar sistēmu Alise-i, IIS ALISE sistēmas administratora funkciju
veikšana (datu imports un eksports), IIS ALISE datubāzu (elektroniskais kopkatalogs,
novadpētniecība) darbības koordinācija un pieejamības nodrošināšana internetā (WEB PAC).



Bibliotēkas pakalpojumi tiek piedāvāti arī ārpus bibliotēkas telpām. Nu jau nepilnus divus
gadus lasītājiem tiek piedāvāta iespēja izlasītās bibliotēkas grāmatas novietot Grāmatu
nodošanas iekārtā. Iekārtas atrašanās vieta izvēlēta pie citas pašvaldības iestādes ēkas, kurai
garām plūst gan skolēnu, gan iepirkties gribētāju cilvēku plūsma. Pakalpojums kļūt arvien
populārāks (mēnesī aptuveni 300 - 400 grāmatas tiek nodotas ar iekārtas starpniecību) un tiek
paredzēts, ka pakalpojuma popularitāte arvien attīstīsies. Tam atbilstoši grāmatas biežāk tiek
izņemtas no iekārtas. Bibliotēkas darbinieki nogādā grāmatas uz mājām tiem lasīt gribētājiem
pilsētā, kuri paši uz bibliotēku nespēj atnākt. Šādu pakalpojumu izmantotāju nav daudz, taču,
palielinoties sabiedrības novecošanās tendencēm, kā arī reaģējot uz faktu, ka seniori ir viena no
aktīvākajām lasītāju grupām, arī šī pakalpojuma izmantotāju skaits tuvāko gadu laikā visdrīzāk
palielināsies.
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1.2.3. Finansējums

IEŅĒMUMI KOPĀ (I.)
t. sk.
Piešķirti no valsts budžeta
Piešķirti no pašvaldības budžeta
Saimnieciskās darbības ieņēmumi
Citi ieņēmumu avoti
no tiem:
maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
ziedojumi un dāvinājumi
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums
citu vietējo fondu piešķīrumi
IZDEVUMI KOPĀ (II.)
Kārtējie izdevumi (1.1.)
Atalgojums (1100)
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti
un kompensācijas (1200)
Krājuma komplektēšana
no tiem:
grāmatas (5233)
periodiskie izdevumi (2400)
elektroniskie dokumenti (5233)
citi dokumenti (5233)
Preces un pakalpojumi
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (2250)
Pārējie kārtējie izdevumi
Kapitālie izdevumi (2.0.)
t. sk.
Zeme, ēkas un būves (5210)
Nemateriāli ieguldījumi
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
(5238)
Kapitālais remonts un rekonstrukcija (5250)
Pārējie kapitālie izdevumi

2013

2014

2015

138908

227144

221203

138591

226728

220685

317

416

518

317

416

518

138908
137888
75682

227144
221974
131970

221203
220803
133708

21545

35980

38154

11717

18444

6061

10116

18574
10351

2578
3078

3507
4821

3402
4821

18316

19126

22620

3903

5751

3385

6725
1020

10703
5170

9187
400

5170

400

680
340
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1.2.4. Pārskata perioda rezultāti
Pēdējo divu gadu pārskata periodā vērojama pārsvarā pozitīva tendence. Lai gan
minimāli, tomēr pieaudzis lietotāju, fiziskā un virtuālā apmeklējuma skats, ievērojami pieaudzis
izsniegumu skaits.

Rādītāju analīze: izsniegums, krājums, apgrozība
Bauskas CB
Lietotāju skaits
Apmeklēju skaits
(fiziskais)
Apmeklējums
(virtuālais + sociālie
tīkli)
Izsniegumu skaits
Krājuma apgrozība
Lasītība
Vidējais apmeklējums

2015
2681

2014
2680

+/+1

20324

20309

+15

77448

77432

+16

122410
1,98
45,66
36,47

121792
1,98
45,44
36,47

+618

1.2.5. SVID analīze
Iekšējās vides ietekmējošie faktori – SVID analīze Bauskas CB
Stiprās puses


Vājās puses

Kvalitatīvs krājums, par kuru informācija  Trūkst telpu;
pieejama internetā - Bauskas, Iecavas,  Bibliotēka atrodas 3.stāvā, kas
Rundāles

un

Vecumnieku

novadu

elektroniskajā kopkatalogā;

apgrūtina vecākiem cilvēkiem,
ģimenēm ar maziem bērniem un

 Patstāvīgs interneta pieslēgums un Wi-Fi;

cilvēkiem

 Automatizēti darba procesi;

traucējumiem

 Attālināti pakalpojumi lietotājiem;

bibliotēkā;

ar

kustību
nokļūšanu

 Pieejams sabiedriskais interneta pieejas  Pie bibliotēkas nav stāvlaukuma;
 Nepietiekoša

punkts (SIPP);
 Pašu veidoti elektroniskie resursi (tīmekļa
kopkatalogs,

digitālās

par

bibliotēkas pakalpojumiem;

vietne, Novadnieku enciklopēdija, novadu  Nepietiekama
elektroniskais

informācija
cilvēku

resursu

kapacitāte.

kolekcijas);
 Plašs periodisko izdevumu klāsts;
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 Uz

apkalpošanu

klientu

orientēts

personāls;
 Darbinieku ieinteresētība savas
profesionālās izglītības paaugstināšanā;
 Spēcīgs novadu bibliotēku konsultatīvais
centrs

(Bauska,

Iecava,

Rundāle,

Vecumnieki);
 Spēja

nodrošināt

uzņēmēju

informacionālās vajadzības;
 Laba sadarbība ar novada kultūras un
izglītības iestādēm;
 Regulāra bibliotēkas publicitāte novada un
reģionālajā presē.

Ārējās vides ietekmējošie faktori – SVID analīze Bauskas CB
Iespējas


Veicināt

lēmumu



Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji strādāt dodas uz
Rīgu vai ārzemēm, radot ekonomisko un

celtniecību,

sociālo krīzi;

veidojot

ģimenes
ikvienam 

pieejamu

interesentam,



pieņemšanu 

pašvaldībā par jaunas bibliotēkas
bibliotēku,



Draudi

attīstot

jaunas 

Iedzīvotāju skaita samazināšanās;
Pazemināsies bibliotēkas apmeklējums, ja

apkalpošanas grupas;

netiks rasts risinājums par jaunu telpu

Izveidot Bauskas reģionā biznesa

piešķiršanu vai jaunas bibliotēkas celtniecību;

informācijas tīklu, kurā Bauskas 

Samazināsies

Centrālā bibliotēka kā biznesa

sabiedrības

informācijas centrs un 7 novada

elektroniskie

bibliotēkas kā biznesa informācijas

lietotājiem;

centra

Ierobežoti finanšu resursi jauno tehnoloģiju

punkti,

nodrošinātu 

bibliotēkas
vidū,

ja

loma

netiks

pakalpojumi

vietējās

radīti

jauni

attālinātiem

kvalitatīvu informācijas ieguvi;

ieviešanai bibliotēku darbā;

Plašāk attīstīt anketēšanas darbu 

Resursu trūkuma dēļ nespēja sekot mobilo

lietotāju vēlmju izzināšanai;

tehnoloģiju attīstībai;

Organizēt plašākas informēšanas 

Resursu trūkuma dēļ nespēja sekot interneta

kampaņas

mēdiju attīstībai;

par

bibliotēkas

pakalpojumiem;
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Pilnveidot

un

attīstīt 

novadpētniecības darba virzienus.

Būvniecības valsts kontroles birojs (lēmums
Nr.4-2-16/161
ekspluatēt

no

Bauskas

24.05.2016)
Centrālās

aizliedza
bibliotēkas

krātuvi un lasītavu

2. PROGRAMMU DAĻA
2.1. Bibliotēkas

vīzija un vērtības

Bauskas Centrālā bibliotēka ir viena no vecākajām un tradīcijām bagātākajām Zemgalē.
Bibliotēka kopš 90.gadu nogales iesaistās lokālos un nozīmīgos starptautisko projektos, kļūstot
par nozares vadošo iestādi bibliotēkas satura pilnveidošanā, jaunu tehnoloģiju ieviešanā un
pakalpojumu spektra paplašināšanā. Bibliotēka uztur cieši saikni ar novada skolām,
nevalstiskajām organizācijām, citām kultūras iestādēm, uzņēmējiem, organizējot plašus
tematiskus sarīkojumus.
Bauskas Centrālās bibliotēkas vīzija - izglītotas, tolerantas, sociāli aktīvas un spriest
spējīgas sabiedrības veidošana, visu paaudžu iedzīvotāju sadarbības veicināšana Bauskas
novadā, bibliotēkai kļūstot par ģimenes bibliotēku. Bibliotēkas ir plaši atvērti vārti, kas ved uz
izgaismotu taku, kurā ikviens var gūt jaunas zināšanas, radošo iedvesmu, nostiprināt piederību
kopienai.
Bauskas CB, ilgus gadus atrazdamās Bauskas Kultūras centra ēkā, novērtē kaimiņu
koleģialitāti, bet pacietīgi gaida savas mazās Gaismas pils celtniecību. Jaunā bibliotēka būs
plašs multifunkcionāls izglītošanās un inovāciju centrs – dažādu paaudžu un interešu grupu
tikšanās, diskusiju, konferenču, izstāžu vieta.

Bauskas CB pamatvērtības ir satura padziļināšana atbilstīgi 21.gadsimta bibliotēkas
lietotāju prasībām, uzticamība, pieejamība un draudzīgums. Bauskas CB bibliotekāri - eksperti
informācijas pārslodzes laikmetā darbojas kā gidi, palīdzot meklēt, klasificēt un šķirot
elektronisko un drukāto informāciju.
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2.2.

Bibliotēkas mērķi un uzdevumi

Bauskas Centrālās bibliotēkas virsmērķis - Kultūras pakalpojumu daudzveidība un
kvalitātes nodrošināšana bibliotēkā – iezīmē virzienu, kurā tiek vadītas visas reģiona
bibliotēkas, jo kultūras notikumos ieinteresēts un par to kvalitāti un vitalitāti pārliecināts cilvēks
spēj novērtēt nu jau par laikmetīgo mākslu kļuvušo grāmatu un tai pievienoto vērtību.
1. Kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība. Bibliotēkas
pasākumu organizēšana un radošā darba veikšana ir grūti sasniedzama, kā arī nepilnīgi
baudāma bez atbilstošām telpām. Sešām bibliotēkām, to skaitā piecām pagastu bibliotēkām
un Bauskas CB, iecerēta, atbilstoši jaunas ēkas celtniecība, bibliotēkas pārvietošana,
paplašināšana vai labiekārtošana. Realizācijai tiek aktualizētas ieceres par jaunas Bauskas
CB ēkas būvniecību, kā arī darbu sekojošās pagasta bibliotēkās: Gailīšu bibliotēkas
pārvietošana un telpu pārplānošana, Jaunsaules bibliotēkas kosmētiskais remonts, Vecsaules
bibliotēkas telpu paplašināšana un remonts, Ozolaines bibliotēkas telpu pārplānošana vai
pārvietošana, Jauncodes bibliotēkas blakus esošās telpas pielāgošana.
Rezultātā Bauskas Centrālā bibliotēka nodrošinātu lietotājiem kvalitatīvāku un
daudzveidīgāku pakalpojumu pieejamību esošajiem bibliotēkas lietotājiem un aptuveni vēl
1500 jauniem lietotājiem. Šis skaitlis ir reāls, ņemot vērtā to, ka pašreiz bibliotēkas telpas
3.stāvā ir sarežģīti vai pat neiespējami sasniegt cilvēkiem ar kustību traucējumiem, cilvēkiem
ratiņkrēslā, jaunajām māmiņām ar bērnu ratiņiem, kā arī senioriem. Arīdzan Gailīšu bibliotēkai,
pārvietotai uz 1. stāvu bibliotēkai speciāli pielāgotās telpās, plānots lietotāju skaita pieaugums
– ap 100 jauni lietotāji un Vecsaules, Ozolaines, Jauncodes bibliotēkām 10% (20-50 lietotāji)
robežās. Jau minētās pagastu bibliotēkas būs pilnvērtīgs un patīkams vietējās kopienas centrs,
jo bibliotēka nozīmē ne tikai resursus, bet arī vidi.
2. Biznesa atbalsta bibliotēku kapacitātes celšana. Novadā ir nepietiekama informatīvā
lauka un konsultatīvā lauka nodrošinājums mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, kā arī
potenciālajai auditorijai. Patreiz ir septiņas novada bibliotēkas, kuras ir uzņēmējdarbību
atbalstošas, to skaits ir jāpalielina, paplašinot resursu iespējas. Bauskas Biznesa bibliotēka
regulāri veido aktivitātes kopā ar pilsētas ģimnāziju, jo par uzņēmēju nekļūt vienā dienā –
stratēģiska, radoša domāšana ir jāattīsta bērnos un jauniešos. Tiks turpināts mērķtiecīgs
darbs saskaņā ar izstrādāto stratēģiju “Pārrobežu uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla
stratēģija”, ko realizē kopā ar Lietuvas pierobežas bibliotēkām, uzsvaru liekot uz bērnu un
jauniešu auditoriju.
Realizācijai tiek aktualizēta ieceres par biznesa tīkla resursu paplašināšanu, pievienojot
vēl divas Biznesa atbalsta bibliotēkas Ozolainē un Jaunsaulē, kā arī šo bibliotēku
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pārvietošanu tuvāk skolām, palielinot ērtas sadarbības un komunikācijas iespējas.
Jaunizveidotām un esošām Biznesa bibliotēkām jāpiedāvā biznesa izglītība – bezmaksas
kursi, semināri, profesionālu lekcijas un diskusijas esošajiem un topošajiem uzņēmējiem,
bezdarbniekiem, skolēniem un studentiem, attālinātā darba veicējiem. Izglītojot un atbalstot
iecerēts palīdzēt ap 100 potenciālajiem, jaunajiem uzņēmējiem. Bērnu un jauniešu
ieinteresēšanai jāveido vide, kas mudina domāt – interaktīvas mācīšanās programmas,
stratēģiskas galda spēles, diskusijas un nometņu veida satikšanās programmā “Young
Entrepreneurs Without Borders”.
3.

Nodrošināt bibliotēku darba kvalitāti un pakalpojumu attīstību. Strauji

pieaug informācijas apjoms un tehnoloģiju mainība, kas rada risku starppaaudžu plaisas
neatgriezeniskumam. Bibliotēka jāattīsta par vietu mūžizglītībai un pašmācībai, jo gan
bibliotēkas lietotāji, gan personāls ir pelnījis ātras modernas apkalpošanas iekārtas un to
izmantošanai nepieciešamās zināšanas. Līdz ar tehnoloģiju ienākšanu ikdienas dzīvē,
jāveicina noturīga sabiedrības interese par grāmatu. Grāmatu lasīšana var kļūt par ģimenes
tradīciju, kurā iesaistās vairākas paaudzes un lasīt var interesanti! Bibliotēkai ir potenciāls
kļūt par nozīmīgu sabiedrības saskarsmes centru, kur ir tikšanās vietas dažiem vai grupai
cilvēku.
Realizācijai tiek aktualizētas ieceres par apmācību programmu bibliotēkā pieejamo
resursu izmantošanā, kā arī datorprasmju un citu apmācību programma senioriem –
kopumā ap 250 cilvēkiem. Grāmatas iedzīvināšanai un izpratnes veidošanai par to
paredzētas tikšanās ar grāmatu autoriem, izdevējiem, tiks organizēti lasīšanas pasākumi
bērniem ar vecākiem. Bibliotēkās jāatvēl vieta “digitālās atslodzes zonai”. Lietotāju
vēlmju izzināšanai nepieciešamas uzticamas aptaujas. Darbinieku kompetences pilnveide
paredz kontaktēšanos ar kolēģiem ārvalstīs, kopīgu aktivitāšu praktizēšanu, profesionālās
pilnveides kursus.
4. Kultūras

mantojuma

saglabāšana

un

kultūrvides

attīstība.

Bibliotēka

ir

novadpētniecības materiālu uzturētāja un veic unikālu, kultūrvēsturiski nozīmīgi darbu
nacionālā līmenī. Lai to turpinātu un darītu pilnīgu, realizācijai tiek aktualizēta iecere par
iedzīvotāju iesaisti, veicinot neapzinātā kultūrvēsturiskā materiāla pieejamību. Ieceres
nolūks ir zinošāki, piederības izjūtošāki iedzīvotāji. Tagadnes notikumu saglabāšana novada
atpazīstamībai nākotnē ir novadpētniecības uzdevums. Tā ietvaros nepieciešama
novadpētniecības krājumu papildināšana, virtuālo izstāžu organizēšana, datubāzes
“Novadnieku enciklopēdija” papildināšana un konsultatīvā palīdzība interesentiem dzimtas
koku izveidē.
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Rīcības plāns
Bauskas Centrālās bibliotēkas rīcības plāns ir pielāgots Bauskas novada attīstības
programmai 2012.-2018. gadam, kurā par vidēja termiņa prioritāti noteikta Pievilcīga kultūras
un sporta vide (VP4), kas attiecas gan uz novada iedzīvotājiem, gan viesiem - ar uzsvaru uz
daudzveidību un kvalitāti. Prioritātes aprakstā minēts novada bagātīgais kultūras un izglītības
pakalpojumu piedāvājums, kuru jāstiprina:
Tam nepieciešama kultūras iestāžu infrastruktūras sakārtošana (uzbūvēta Reģionālā un
Bauskas novada Centrālā bibliotēka, veikta esošo pagastu bibliotēku telpu paplašināšana un
renovācija .
Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030. gadam kultūras jomas
aprakstā norādīts, ka starp galvenajām problēmām ir bibliotēkas infrastruktūru un materiāli
tehniskās bāzes nepietiekama attīstība. Līdztekus tieši bibliotēkas minētas kā novada
informācijas , izglītības un kultūras centri.
Bauskas Centrālās bibliotēkas rīcības plānā iekļautie darbības uzdevumi situāciju varētu
ievērojami labot.

Rīcības plānā minētajiem uzdevumiem ir labas iestrādnes pārrobežu

sadarbībā, kā arī pieredze projektu realizācijā. Līdzšinēji tikai jaunas bibliotēkas celtniecības
projekta realizācijai nav izdevies rast atbilstošo ES struktūrfondu atbalsta mehānismu vai arī
par piemērojamo atbalsta mērķgrupu ir noteikti cita lokalitāte (SAM 5.6.1.)
Bauskas Centrālās bibliotēkas rīcības plāna centieni ir virzīti uz Kultūrpolitikas
pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam “Radoša Latvija” noteikto sagaidāmo rezultātu:
Bibliotēku tīkls nodrošina iedzīvotājiem daudzveidīgus kultūras, izglītības un
informācijas pakalpojumus un to pieejamību, bibliotēkas izveidojušās par vietējās sabiedrības
zināšanu un vietējo kopienu saskarsmes un pašiniciatīvu centriem.
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RĪCĪBAS PLĀNS
Bauskas novada bibliotēkas
RV4.1: Kultūras pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes nodrošināšana
Nr.p.k.
Problēma
Vajadzības (Risinājumi,
Pasākumi (Aktivitātes)
Uzdevumi)
U4.1.1: Kultūras aktivitāšu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība
Realizēt ieceri par jaunas
4.1.1.1. Bauskas Centrālā bibliotēka no
1945.gada atrodas Kultūras centra ēkas būvniecību iedzīvotāju
3.stāvā. Telpas ir nelielas un nav
aktīvas darbības un
ērti pieejamas.
uzturēšanās zonā, nodrošinot
Bibliotēka nav pieejama
lietotājiem bibliotēkas
cilvēkiem ar kustību
pakalpojumu pieejamību un
traucējumiem. Telpu šaurība
daudzveidību
ierobežo bibliotēkas pakalpojumu
attīstību.
4.1.1.2.

Gailīšu bibliotēka atrodas
pašvaldības ēkas 3. stāvā. Telpas
nepārskatāmas, atdalītas ar
starpsienām un koridoru. Nav
pieejama cilvēkiem ar kustību
traucējumiem

4.1.1.3.

Jaunsaules bibliotēka atrodas
pašvaldībai piederošā ēkā,
iedzīvotājiem stratēģiski pieejamā
vietā (blakus veikalam, ārsta
praksei, sabiedriskā transporta
pieturai).Nepieciešams
kosmētiskais remonts un
sakārtota apkure.

Realizēt ieceri par
bibliotēkas pārvietošanu uz
Uzvaras vidusskolas telpām
ar atsevišķu ieeju vai citām.
Nepieciešama telpu
pārplānošana un pielāgošana
bibliotēkas vajadzībām un
remonts
Kosmētiskais remonts
bibliotēkā, apkures sistēmas
modernizācija vai
pārvietošana uz Jaunsaules
skolu ar atsevišķu ieeju un
atbilstošu telpu lielumu.

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš
vai
periods

Iespējamie
finansēšan
as avoti

Iznākuma rezultatīvie
radītāji

Jaunas Bauskas Centrālās
bibliotēkas ēkas
būvniecība

Bauskas
Centrālā
bibliotēka,
BNA

20162020

Uzbūvēta jauna Bauskas
Centrālās bibliotēkas
ēka, nodrošināta
lietotājiem bibliotēkas
kvalitatīvāku un
daudzveidīgāku
pakalpojumu
pieejamība.
1500 jauni lietotāji.

Telpu pārplānošana un
remonts. Jauns papildus
bibliotēkas aprīkojums

BNA,
pagasta
pārvalde,
Bauskas
Centrālā
bibliotēka

20172018

Bauskas
novada
pašvaldība,
Valsts, ES
struktūrfon
di,
Kultūrkapit
āla fonds,
Citas
investīcijas
Bauskas
novada
pašvaldība

Kosmētiskais remonts
bibliotēkā, apkures
sistēmas modernizācija.
Telpu pārplānošana un
remonts, ja pārvieto uz
Jaunsaules skolu.

BNA,
Vecsaules
pagasta
pārvalde,
Bauskas
Centrālā
bibliotēka

2017

Bauskas
novada
pašvaldība

Izremontētas,
sakārtotas telpas
vietējās kopienas
informācijas, izglītības
kultūras funkciju
nodrošināšanai.

Bibliotēka pārvietota uz
pieejamām telpām,
nodrošināta
pakalpojumu pieejamība
visām iedzīvotāju
grupām.
100 jauni lietotāji

4.1.1.4.

Vecsaules bibliotēka atrodas
Vecsaules skolas ēkā, ļoti šaurās
telpās.

Bibliotēkas telpu
paplašināšana un remonts.

Bibliotēkas telpu
paplašināšana un
remonts.

4.1.1.5.

Ozolaines bibliotēka atrodas
Ozolaines skolā,2.stāvā ļoti šaurās
telpās. Kopīga ieeja, kāpņu telpa
un koridors ar mazāko klašu
audzēkņiem.

Bibliotēkas telpu
paplašināšana vai
pārvietošana uz citām
piemērotām telpām.

Telpu paplašināšana vai
pārvietošana. Remonts
un papildus aprīkojuma
iegāde.

4.1.1.6.

Jauncodes bibliotēkai akūti
Blakus esošās telpas
nepieciešama telpu
pielāgošana bibliotēkas
paplašināšana bibliotēkas
vajadzībām.
pakalpojumu (lasīšanas
veicināšanas pasākumu)
nodrošināšanai.
U4.1.2: Nodrošināt bibliotēku darba kvalitāti un pakalpojumu attīstību
4.1.2.1. Nepietiekams informatīvā lauka
Uzņēmējdarbības atbalsta
un konsultatīvā darba
bibliotēku mērķtiecīgs darbs
nodrošinājums ne tikai mazajiem saskaņā ar izstrādāto
un vidējiem uzņēmējiem, bet arī
stratēģiju “ Pārrobežu
potenciālajiem uzņēmējiem
uzņēmējdarbības atbalsta
bibliotēku tīkla stratēģija “:
1. Pasākumi uzņēmējiem
(esošajiem, topošajiem),
bezdarbniekiem, attālinātā
darba veicējiem, skolēniem,
studentiem:

Telpas īpašumtiesību
sakārtošana. Remonts,
labiekārtošana.

1.Biznesa izglītība
(bezmaksas kursi,
semināri, profesionāļu
lekcijas un diskusijas)
2.Biznesa informācija
(uzņēmēju produkcijas
prezentācijas, pieredzes
apmaiņas braucieni,
tikšanās ar uzņēmējiem,
sadaļas –BiznesamPilnveide mājas lapā u.c.)

BNA,
Vecsaules
pagasta
pārvalde,
Bauskas
Centrālā
bibliotēka
BNA,
Vecsaules
pagasta
pārvalde,
Bauskas
Centrālā
bibliotēka
BNA, Codes
pagasta
pārvalde,
Bauskas
Centrālā
bibliotēka

2018

Bauskas
novada
pašvaldība

2017

Bauskas
novada
pašvaldība

20182019

Bauskas
novada
pašvaldība

Bauskas
Centrālā
bibliotēka,
Codes,
Jauncodes,
Brunavas,
Grenctāles,
Ceraukstes
, Rītausmu,
Gailīšu
biznesa

20162020

ES
struktūrfon
di
Bauskas
novada
pašvaldība

Paplašinātas,
izremontētas telpas,
nodrošināta
nepieciešamā
kapacitāte. Palielinājies
apmeklējumu skaits par
10%.
Paplašinātas,
izremontētas telpas,
nodrošināta pieejamība
visām iedzīvotāju
grupām. Palielinājies
apmeklējumu skaits par
10%.
Paplašinātas bibliotēkas
telpas, jauni bibliotēkas
pakalpojumi.
Apmeklējumu skaits
palielinājies par 10%.

Paplašināts
daudzveidīgu zināšanu
klāsts, sniegti jauni
pakalpojumi, izglītojot
un atbalstot dažādas
mērķgrupas
100 potenciālie , jaunie
uzņēmēji

20

4.1.2.2.

Straujais informācijas apjoma
pieaugums un nepārtraukta
informācijas tehnoloģiju mainība
veicina digitālo plaisu starp
dažādām iedzīvotāju grupām

Attīstīt bibliotēku par vietu
mūžizglītībai un pašmācībai,
atbalstot un nodrošinot visu
vecumu cilvēkiem iespēju
pilnveidot un uzlabot dzīvi ar
informāciju, jaunām
zināšanām un prasmēm ,
tādējādi mazinot digitālo
plaisu. .

3.Biznesu atbilstoši
pakalpojumi
(piekļuve zinātniskajām.
datubāzēm, e-grāmatu
izsniegšana, datu
apkopošana specifiskā
jomā, dizaina un
izdrukāšanas centra
izveide u.c.)
4.Inovatīva biznesa
centra vide (individuālo
darbavietu
paplašināšana, klusas
lasītavas izveide, biznesa
klubu izveide, 3D printera
iegāde (ideju realizēšana:
priekšmetu prototipu
izveide) u.c.
1.Krājuma papildināšana
formālās un neformālās
izglītības atbalstam ar
jauniem izdevumiem.
2.Krājuma
komplektēšana
izmantojot Conspectus
metodi , izvērtējot
saturu
3.Apmācību programmas
bibliotēkā pieejamo
informācijas resursu
izmantošanā.
4.Lietotāju 50+
datorprasmju

atbalsta
bibliotēkas

Bauskas
Centrālā,
novadu
bibliotēkas

20162020

Bauskas
novada
pašvaldība
VVKF

Līdz 50 izdevumi gadā
(CB) , līdz 20 izdevumi
gadā novadu
bibliotēkās
Piesaistīti 200-250 jauni
bibliotēkas lasītāji CB,
20-40 novadu
bibliotēkās
200-250 individuāli
apmācīti lietotāji gadā
( CB) , 35- 65 novadu
bibliotēkās
40-60 individuāli
apmācīti lietotāji
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4.1.2.3

4.1.2.4

Mazinās sabiedrībā interese par
grāmatu , pasliktinās lasītprasme
bērnu un jauniešu vidū

Nav telpu, lai cilvēki varētu
pulcēties un apmainīties ar
domām par literatūru un citām
tēmām , veidot interešu grupas ,
kas bibliotēku izmanto kā
satikšanās vietu

Veicināt sabiedrībā interesi
par grāmatu , organizējot
lasīt veicināšanas un
informācijpratības
uzlabošanas pasākumus
bērniem un jauniešu vidū, kā
arī citiem interesentiem:

Attīstīt bibliotēku kā
nozīmīgu sabiedrības
saskarsmes centru ,
piedāvājot dažādus
izglītojošos un tematiskus
pasākumus dažādām
interesēm un gaumēm , kā
arī piedāvāt kvalitatīvas un
saturīgas brīvā laika
pavadīšanas iespējas dažāda
vecuma cilvēkiem:

apmācību programmas
pilnveidošana.
5.Interešu grupu attīstība
1. Tikšanās ar grāmatu
autoriem , izdevējiem,
ilustratoriem

2.Atraktīvu lasīt
veicināšanas programmu
veidošana bērniem un
jauniešiem.
3.Pasākumi bērnu
vecākiem
4.Sadarbība ar
pirmsskolas izglītības
iestādēm un skolām lasīt
veicināšanas un
informācītājpratības
pasākumu organizēšanā
1.
Bibliotēka kā
interešu grupu tikšanās
vietas izveidošana
2.
Tikšanās ar
radošo profesiju
pārstāvjiem
3.
Izglītojošu
pasākumu organizēšana
4.
Radošo
meistarklašu
organizēšana (Radi pats )

(50+grupa) CB , 10- 20
novadu bibliotēkās
Bauskas
Centrālā ,
novadu
bibliotēkas

20162020

Bauskas
novada
pašvaldība
VVKF

1. 7-10 tikšanas reizes
gadā CB . Lasītāju skaita
pieaugums gadā 2%3%, 1-3 novadu
bibliotēkās, Lasītāju
pieaugums 1%- 2%.
2. 30 pasākumi gadā
BB, 10 novadu
bibliotēkās
2. 7 pasākumi gadā BB,
2 novadu bibliotēkās
3. 5-10 pasākumi gadā
BB
3-4 pasākumi novadu
bibliotēkās
4-5 tikšanās gadā

3-4- tikšanās gadā

5-6 tikšanās gadā
10 meistarklases
dažādās jomās
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5.
Attīstošo galda
spēļu kolekcijas
atjaunošana un pilnveide
6.
Ģimeņu spēļu
turnīru organizēšana,
akcentējot intelektuālās
spēles
4.1.2.5.

Nepieciešami uzlabojumi klientu
apkalpošanā

Pilnveidot klientu
apkalpošanas servisu,
izmantojot jaunākās
paaudzes tehnoloģiju
sasniegumus:

1. Iedzīvotāju un esošo
klientu interešu,
vajadzību un
apmierinātības izpēte,
veicot aptaujas
2.Bibliotēkas lietotāju
pašapkalpošanās iekārtu
uzstādīšana
3.Dokumentu
elektronisko kopiju
piegāde uz klienta epastu
4.Informācijas resursu
tematiski apskati vietējos
mēdijos un mājas lapā
5.Pakalpojumu
publicitātes
nodrošināšana
6.Blu – Ray diska lasītāja
iegāde
7.Darbinieku datoru
nomaiņa
8. Lietotāju datoru
nomaiņa

20 jaunu spēļu iegāde
gadā
2 turnīri gadā

1.Aptaujāti 200-250
klienti gadā

2.50-75 bibliotēkas
lietotāji dienā
3.200 – 300 kopijas
gadā

4.10-12 gadā
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4.1.2.6 .

Nepieciešams attīstīt darbinieku
kompetences

Attīstīt darbinieku
kompetences , paaugstinot
viņu kvalifikāciju un veidojot
bibliotēku par mūsdienīgu un
nozīmīgu profesionālās ,
metodiskās palīdzības un
izglītības centru novadā un
reģionā :

U.4.1.4. Kultūras mantojuma saglabāšana un kultūrvides attīstība
4.1.4.1. Aktivizēt novadpētniecības darbu,
1. Savākt informāciju
iesaistīt iedzīvotājus , veicinot
no dažādiem
neapzinātā kultūrvēsturiskā
informācijas avotiem
materiāla pieejamību un
pa Bausku , Bauskas
atpazīstamību
novadu , un Iecavas ,
Vecumnieku .
Rundāles novadiem
un to iedzīvotājiem ,
izcilām personībām ,
kas saistītas ar
novadiem
2. Saglabāt
kultūrvēsturisko
mantojumu, veicināt
novada

1. Kontaktu un kopīgu
aktivitāšu veidošana ar
radniecīgām bibliotēkām
ārvalstīs
2. Kontaktu un kopīgu
aktivitāšu veidošana ar
Latvijas bibliotēkām
3. Darbinieku
kvalifikācijas
paaugstināšana
apmeklējot kvalitatīvus
profesionālās pilnveides
kursus
4. Profesionālās
pilnveides pasākumu
organizēšana reģionā un
novadā
1.Novadpētniecības
krājuma papildināšana ar
jauniem materiāliem

2.Novadpētniecības
materiālu papildināšana
datubāzēs un CD

Dalība starptautiskās
konferencēs,
semināros, mācību
pieredzes semināros,
kursos.

Bauskas
CB, novadu
bibliotēkas

20162020

Bauskas
novada,
VVKF

1.300-500 informācijas
vienību gadā

2.Ap 2000- 2500
ierakstu gadā . Ap 1000
datubāzes virtuālo
apmeklētāju gadā
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atpazīstamību,
nodrošinot
attālināto
pieejamību ikvienam
3. Nodrošināt
attālināto piekļuvi
novadpētniecības
materiālu
tematiskajām kopām
4. Nodrošināt
attālināto pieeju
novadu nozīmīgajā
personībām
5.Aktivizēt iedzīvotājus
pētīt un izveidot dzimtas
kokus

3.Novadpētniecības
materiālu virtuālo izstāžu
organizēšana

4.Datubāzes
“Novadnieku enciklopēdija” papildināšana
5.Konsultatīvā palīdzība
interesentiem dzimtas
koku izveidē

3.2 virtuālās izstādes
gadā

4.Ap 1000
enciklopēdijas virtuālie
apmeklētāji gadā
5.40 interesenti katru
gadu
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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 29.decembrī

prot.Nr.28, 6.p.

Par atlīdzības noteikšanu Bauskas novada amatiermākslas kolektīvu
vadītājiem un speciālistiem 2017.gadā
Bauskas Kultūras centrā saņemtas Bauskas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju
kolektīvu darbības atskaites par 2016.gadu un pieteikumi par finansējuma piešķiršanu
amatiermākslas kolektīviem.
Ievērojot amatierkolektīvu izvērtēšanas rezultātus un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa
noteikumu Nr.10 „Bauskas novada amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu finansēšanas kārtība”
23.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1.

Noteikt atlīdzību jaundibinātajiem amatiermākslas kolektīviem:
1.1. vokālā ansambļa „Adoramus” vadītājam Bauskas Kultūras centrā mēnesī 135 euro
(līguma darbības laiks 9 mēneši);
1.2. radošo darbu grupas „Fantāzija” vadītājam Mežotnes pagastā mēnesī 135 euro (līguma
darbības laiks 9 mēneši);
1.3. Bauskas Kultūras centra senioru kora „Sarma” kormeistaram mēnesī 166 euro (līguma
darbības laiks 11 mēneši).

2.

Noteikt atlīdzību Bauskas Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un
speciālistiem saskaņā ar 1.pielikumu „Bauskas Kultūras centra amatierkolektīvu vadītāju un
speciālistu atlīdzība 2017.gadā”.

3.

Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Pielikumā: 1.pielikums „Bauskas novada amatierkolektīvu vadītāju un speciālistu atlīdzība
2017.gadā” uz 4 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

1.pielikums

Bauskas Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu
atlīdzība 2017.gadā

Nr.
p.k.

Kolektīvs, amats
Bauskas Kultūras centrs

7.
8.

Vidējās paaudzes deju kolektīva "Mēmele" vadītājs
Vidējās paaudzes deju kolektīva "Mēmele"
koncertmeistars
Tautas deju ansambļa "Jandāls" vadītājs
Tautas deju ansambļa "Jandāls" repetitors
Tautas deju ansambļa "Jandāls" koncertmeistars
Vidējās paaudzes deju kolektīva "Biguļi" vadītājs
Vidējās paaudzes deju kolektīva "Biguļi"
koncertmeistars
Fotostudijas "Bauska" vadītājs

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Bauskas Tautas teātra režisors
Folkloras kopas "Trejupe" vadītājs
Folkloras kopas "Trejupe" koncertmeistars
Pūtēju orķestra "Bauska" diriģents
Pūtēju orķestra "Bauska" koncertmeistars
Jauktā kora "Dzīle" diriģents
Jauktā kora "Dzīle" koncertmeistars
Senioru kora "Sarma" diriģents
Senioru kora "Sarma" koncertmeistars
Senioru deju kolektīva "Vēlreiz" vadītājs
Jauktā kora "Mežotne" diriģents
Jauktā kora "Mežotne" kormeistars
Vokālā ansambļa "Eliksīrs" vadītājs
Senioru deju kolektīva "Biguļi" vadītājs
Senioru deju kolektīva "Biguļi" koncertmeistars
Līnijdeju grupas "Hot Boots" vadītājs
Tautas deju ansambļa "Jandāls" studijas vadītājs
Tautas deju ansambļa "Jandāls" studijas repetitors
Tautas deju ansambļa "Jandāls" studijas koncertmeistars
Eksotisko deju grupas "Jasmīna" vadītājs
Gleznošanas studijas "Meistars Gothards" vadītājs

30.

Vokālais ansamblis "Adoramus"

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

Mēneša
atlīdzība
EUR

Darbības
mēneši

263

11

166
243
166
166
263
166
192
283
256
166
192
166
213
166
243
166
135
280
166
172
310
166
64
243
166
166
64
192
135

11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
11
11
10
11
11
11
10
9
9

Brunavas pagasts
31.
32.
33.
34.

Jauktā kora "Grenctāle" diriģents
Jauktā kora "Grenctāle" kormeistars
Deju kolektīva "Rota" vadītājs
Bērnu vokālā ansambļa "Tirli Bums" vadītājs
Ceraukstes pagasts

236
166
64
135

11
11
11
10

35.
36.
37.
38.

Folkloras kopas "Laukam pāri" vadītājs
Bērnu vokālā ansambļa "Sākumiņš" vadītājs
Senioru deju ansambļa "Sendienas" vadītājs
Vidējās paaudzes deju kolektīva "Dzirnavnieki" vadītājs
Vidējās paaudzes deju kolektīva "Dzirnavnieki"
koncertmeistars
Codes pagasts

266
135
135
243

11
10
10
11

166

11

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Jauktā kora "Mēmele" diriģents
Jauktā kora "Mēmele" koncertmeistars
Folkloras kopas "Dreņģeri" vadītājs
Jauniešu deju kolektīva "Code" vadītājs
Jauniešu deju kolektīva "Code" koncertmeistars
Amatierteātra "Spēlētprieks" režisors
Vokālā ansambļa "Mežrozītes" vadītājs
Gailīšu pagasts

236
166
276
263
166
259
179

11
11
11
11
11
11
11

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Jauktā kora "Kamarde" diriģents
Jauktā kora "Kamarde" koncertmeistars
Līnijdeju grupas "Dream Dance" vadītājs
Bērnu vokālā ansambļa "Varavīksne" vadītājs
Bērnu teātra pulciņa vadītājs
Uzvaras amatierteātra režisors
Fotokluba "Perspektīva" vadītājs
Eksotisko deju grupas "Nazira" vadītājs
Īslīces pagasts

236
166
64
135
135
276
64
64

11
11
10
10
10
11
10
10

55.
56.
57.
58.
59.

Jauktā kora "Četri vēji" diriģents
Jauktā kora "Četri vēji" kormeistars
Bērnu vokālā ansambļa "Sapnītis" vadītājs
Bērnu tautas deju kolektīva "Līdumiņš" vadītājs
Vidējās paaudzes deju kolektīva "Līdums" vadītājs
Vidējās paaudzes deju kolektīva "Līdums"
koncertmeistars
Īslīces kultūras nama jauniešu deju kolektīva vadītājs
Īslīces kultūras nama jauniešu deju kolektīva
koncertmeistars

263
166
135
135
320

11
11
10
10
11

166
243

11
11

166

11

39.

60.
61.
62.

2

63.
64.
65.
66.
67.

Amatierteātra "Dadži" režisors
Darbmācības pulciņa bērniem vadītājs
Keramikas pulciņa bērniem vadītājs
Floristikas pulciņa senioriem vadītājs
Vizuālās mākslas pulciņa "Ķēpa" vadītājs
Mežotnes pagasts

283
135
135
135
64

11
10
10
10
10

68.
69.

Vokālā ansambļa "Mēs" vadītājs
Vidējās paaudzes deju kolektīva "Ducis" vadītājs
Vidējās paaudzes deju kolektīva "Ducis"
koncertmeistars
Amatierteātra "Strēlnieki" režisors
Seno amatu darbnīcas vadītājs
Līnijdeju grupas "Country Way" vadītājs
Aušanas pulciņa "Vēverīši" vadītājs
Radošo darbu grupas "Fantāzija" vadītājs
Vecsaules pagasts

179
243

11
11

166
192
64
64
64
135

11
11
10
10
10
9

Folkloras kopas "Vecsaule" vadītājs
Sieviešu kora "Skalve" diriģents
Sieviešu kora "Skalve" kormeistars
Vokālā ansambļa "Uguntiņas" vadītājs
Vecsaules amatierteātra režisors
Jaunsaules amatierteātra „Laucis” režisors
Līnijdeju grupas vadītājs
Radošo darbu grupas vadītājs

276
256
166
199
243
256
64
64

11
11
11
11
11
11
11
10

70.
71.
72.
73.
74.
75.

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Domes priekšsēdētājs

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 29.decembrī

prot.Nr.28, 7.p.

Par pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA „Bauskas slimnīca”
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
(turpmāk – Likums) 7.panta pirmo daļu publiskai personai, tai skaitā pašvaldībai, ir pienākums ne
retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību
Likuma 4.panta nosacījumiem. Likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka lēmumu par publiskas
personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā
lēmējinstitūcija.
Lēmumā ietver:
1) vērtējumu attiecībā uz atbilstību Likuma 4.panta nosacījumiem,
2) vispārējo stratēģisko mērķi.
Atbilstoši Likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem publiska persona drīkst iegūt
līdzdalību kapitālsabiedrībā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos.
Bauskas novada pašvaldībai pieder 100 % kapitāla daļas kapitālsabiedrībā SIA „Bauskas
slimnīca”, reģistrācijas numurs 43603017682 (turpmāk – Kapitālsabiedrība), un Bauskas novada
domei ir jāpieņem lēmums, kurā tai jāizvērtē pašvaldības līdzdalības Kapitālsabiedrībā atbilstība
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas minētajiem gadījumiem, kā arī jānosaka
vispārējais stratēģiskais mērķis.
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajai daļai publiska persona savu
funkciju efektīvai izpildei var dibināt kapitālsabiedrību vai iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā
ja īstenojas viens no šādiem nosacījumiem:
1) tiek novērsta tirgus nepilnība – situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu
īstenošanu attiecīgajā jomā;
2) publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu kontrolētas kapitālsabiedrības
darbības rezultātā tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai
pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai;
3) tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās
teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam pašvaldība ir dalībnieks kapitālsabiedrībās,
kuru darbības mērķi ir saistīti ar no pašvaldības funkcijām izrietošu pārvaldes uzdevumu veikšanu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības dibināt kapitālsabiedrības, kā arī
ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās. Līdz ar to pašvaldība, pamatojoties uz
iepriekšminētajām tiesību normām, ir tiesīga darboties privāto tiesību jomā, iegūstot dalību
pašvaldības kapitālsabiedrībā.
Atbilstoši likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktajam viena no
pašvaldību autonomajās funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.

SIA „Bauskas slimnīca” ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kas sniedz veselības aprūpes
pakalpojumus, tādejādi nodrošinot no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkta
izrietošu uzdevumu veikšanu.
Kapitālsabiedrība reģistrēta uzņēmumu reģistrā 2002.gada 17.maijā, ar 2004.gada
17.martu uzņēmums ir reģistrēts komercreģistrā kā SIA „Bauskas slimnīca”.
SIA „Bauskas slimnīca” darbības mērķis – nodrošināt pacientiem savlaicīgi pieejamus,
augsti kvalitatīvus, aktuālajām medicīnas tehnoloģijām un uzskatiem atbilstīgus ārstniecības un
diagnostikas pakalpojumus vislabākās darba kultūras līmenī neatkarīgi no pacienta sociālā
stāvokļa, tautības, reliģiskās piederības un citiem apstākļiem esot par ārstniecības, diagnostikas un
pacientu aprūpes centru Bauskas novadā.
SIA „Bauskas slimnīcas” kompetences uzdevumu veikšanai:
1) nodrošināt iedzīvotājiem Bauskas plānošanas reģionā, kvalitatīvu sekundāro,
ambulatoro, aprūpes nodaļas un steidzamās medicīniskās palīdzības punkta veselības
aprūpes pakalpojumus, atbilstoši Latvijas Republikas likumiem, Ministru kabineta
noteikumiem, Veselības ministrijas rīkojumiem un līgumiem ar Nacionālo veselības
dienestu;
2) sniegt konsultācijas un ieteikumus personām un institūcijām veselības aprūpes, slimību
profilakses, rehabilitācijas un veselīga dzīves veida jautājumos;
3) nodrošināt pacientus ar savlaicīgu un pieejamu informāciju par pakalpojumu
saņemšanas iespējām;
4) iesaistīties Bauskas novada domes ārkārtas situācijas plānos.
Veselības aprūpes nozares svarīguma nosacījumi ir iekļauti Bauskas novada attīstības
programmā 2012. – 2018.gadam - vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi prioritātē kvalitatīva,
droša vide ir nodrošināt iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos un veselības aprūpes pakalpojumus,
kā arī sniegt kvalitatīvas vides un drošības garantijas novada iedzīvotājiem.
Atbilstoši Bauskas novada attīstības programmai 2012. – 2018.gadam, Kapitālsabiedrībai,
veselības aprūpes jomā, noteikti šādi uzdevumi:
1) vidējā termiņa prioritātes VP2 Kvalitatīva un droša vide rīcības virziena RV2.1:
Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība
uzdevuma U2.1.3: Nodrošināt kvalificētus sociālā darba un veselības aprūpes
speciālistus rezultatīvais rādītājs: piesaistīti nepieciešamie speciālisti nodrošināti
nepieciešamie kursi, semināri, apmācība. Uzdevuma U2.1.4: Nodrošināt veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamību un attīstību rezultatīvais rādītājs: Rekonstruēta SIA
„Bauskas slimnīca”. Nodrošināta veselības pakalpojumu pieejamība,
2) vidēja termiņa prioritātes VP5 Efektīva pārvalde rīcības virziena 5.1 Pašvaldības un tās
iestāžu, uzņēmumu darbības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana uzdevuma
U5.1.1 Paaugstināt pārvaldes efektivitāti aktivitāte: vadības kvalitātes sistēmas
ieviešana, rezultatīvais rādītājs – vadības kvalitātes sistēmas izstrāde un pakāpeniska
īstenošana, darbinieku apmācība.
Kopš 2009. gada 1. septembra SIA „Bauskas slimnīca” ir pārprofilēta par aprūpes slimnīcu.
Slimnīca veic plānveida operācijas dienas stacionārā un plānveida terapiju aprūpes nodaļā,
nodrošina pacientiem neatliekamo palīdzību 24 stundas diennaktī steidzamās medicīniskās
palīdzības punktā, rehabilitāciju un sekundāro ambulatoro palīdzību.
Attiecībā uz Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajiem priekšnosacījumiem
komercdarbības veikšanai jāņem vērā, ka Kapitālsabiedrība sniedz ambulatoros un stacionāros
veselības aprūpes pakalpojumus Bauskas novada administratīvajā teritorijā un veicina Bauskas
novada iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, veicot komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, kurā
tirgus tikai daļēji ir spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu.
Kapitālsabiedrība nodrošina valsts pasūtījumu medicīnas pakalpojumu sniegšanai, no
Nacionālā veselības dienesta 2015.gadā ir saņemts finansējums par medicīnisko pakalpojumu
sniegšanu 1 796 876 EUR. 2016.gadā ar Nacionālo veselības dienestu noslēgti līgumi par
stacionāro veselības pakalpojumu sniegšanu un apmaksu, par sekundāro ambulatoro veselības
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aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu, par primārās veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanu un apmaksu.
Kapitālsabiedrība ir izveidojusi normatīvo aktu prasībā atbilstošu pakalpojumu struktūru,
vidi un materiāltehnisko bāzi, piesaistījusi nepieciešamos personāla resursus, kvalitatīvai veselības
aprūpes pakalpojuma sniegšanai un turpmākai līgumu slēgšanai ar Nacionālo veselības dienestu.
Izvērtējot pašvaldības līdzdalību Kapitālsabiedrībā, konstatēts, ka Kapitālsabiedrība savu
darbību veic pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai stratēģiski svarīgā nozarē – veselības
aprūpē, kas ir viena no pamatvajadzībām visai sabiedrībai kopumā. Atbilstoši pašvaldības
plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem, prioritātēm un uzdevumiem Kapitālsabiedrībai ir
uzdoti no pašvaldību autonomajām funkcijām izrietoši pārvaldes uzdevumi, lai efektīvi sasniegtu
pašvaldībai noteiktos stratēģiskos mērķus: „Bauskas novada iedzīvotāji var strādāt” un
„Iedzīvotāji grib dzīvot Bauskas novadā”.
Izvērtējot iespējamās juridiskās darbības formas visu iepriekš minēto mērķu un uzdevumu
sasniegšanai un pašvaldības funkciju nodrošināšanai, secināms, ka komercdarbība (pašvaldības
kapitālsabiedrība) ir efektīvākais veids, līdz ar to ir saglabājama pašvaldības līdzdalība
Kapitālsabiedrībā.
2016.gada maijā Bauskas novada domē ir iesniegta Kapitālsabiedrības vidēja termiņa
darbības stratēģija 2016.-2018. gadiem, kurā noteikti konkrēti sasniedzami mērķi un šo mērķu
sasniegšanai veicamie uzdevumi atbilstoši pašvaldības un Kapitālsabiedrības attīstības un
plānošanas dokumentiem
Stratēģija izstrādāta, ievērojot pašvaldības plānošanas dokumentos noteiktos uzdevumus
Kapitālsabiedrībai un Likuma 57.panta nosacījumus.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 1.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo un trešo daļu, 88.panta pirmās
daļas 2.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta
pirmo daļu, 5.panta pirmo un ceturto daļu, 7.pantu, Bauskas novada domes 2015.gada
22.decembra noteikumu Nr.6 „Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības
noteikumi” 7.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atzīt Bauskas novada pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA „Bauskas slimnīca” par atbilstošu
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punktam.
2. Saglabāt Bauskas novada pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA „Bauskas slimnīca”.
3. Noteikt SIA „Bauskas slimnīca” šādus vispārējos stratēģiskos mērķus:
3.1.veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība Bauskas novadā;
3.2.veselīga dzīvesveida veicināšana Bauskas novada iedzīvotājiem, nodrošinot
speciālistu pakalpojumu (konsultāciju) pieejamību, tai skaitā par indivīda iespējām
saglabāt un uzlabot veselību, veselību veicinošu paradumu attīstīšanu, motivācijas
un atbildības attīstīšanu veselīga dzīvesveida izvēlē, iesaistoties slimību profilakses
pasākumos un atbalstot veselību veicinošus pasākumus, kas ir vērsti uz vispārējās
veselības uzlabošanu un stiprināšanu.
4. Apstiprināt SIA „Bauskas slimnīca” vidējā termiņa darbības stratēģiju no 2016. līdz 2018. gadam.
5. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram ne retāk kā reizi piecos gados nodrošināt pašvaldības
līdzdalības pārvērtēšanu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „Bauskas slimnīca”.
6. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes priekšsēdētājam.
Pielikumā: SIA „Bauskas slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģija no 2016.gada līdz 2018.
gadam uz 25 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.28, 8.p.

Par pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA „Īslīces ūdens”
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
(turpmāk – Likums) 7.panta pirmo daļu publiskai personai, tai skaitā pašvaldībai, ir pienākums ne
retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību
Likuma 4.panta nosacījumiem. Likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka lēmumu par publiskas
personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā
lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver:
1) vērtējumu attiecībā uz atbilstību Likuma 4.panta nosacījumiem,
2) vispārējo stratēģisko mērķi.
Atbilstoši Likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem publiska persona drīkst iegūt
līdzdalību kapitālsabiedrībā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos.
Bauskas novada pašvaldībai pieder 100 % kapitāla daļas kapitālsabiedrībā SIA „Īslīces
ūdens”, reģistrācijas numurs 50003306141 (turpmāk – Kapitālsabiedrība) un Bauskas novada
domei ir jāpieņem lēmums, kurā tai jāizvērtē pašvaldības līdzdalības Kapitālsabiedrībā atbilstība
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas minētajiem gadījumiem, kā arī jānosaka
vispārējo stratēģisko mērķi.
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajai daļai, publiska persona savu
funkciju efektīvai izpildei var dibināt kapitālsabiedrību vai iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā
ja īstenojas viens no šādiem nosacījumiem:
1) tiek novērsta tirgus nepilnība – situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu
īstenošanu attiecīgajā jomā;
2) publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu kontrolētas kapitālsabiedrības
darbības rezultātā tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai
pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai;
3) tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās
teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības dibināt kapitālsabiedrības, kā arī
ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās. Līdz ar to pašvaldība, pamatojoties uz
iepriekšminētajām tiesību normām, ir tiesīga darboties privāto tiesību jomā, iegūstot dalību
pašvaldības kapitālsabiedrībā.
Atbilstoši likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajam,
pašvaldību autonomajās funkcijās ietilpst: organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā,
kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
SIA „Īslīces ūdens” ir Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas nodrošina
pašvaldības autonomās funkcijas izpildi – organizē Bauskas novada Īslīces pagasta un Bauskas

pilsētas Mūsas upes kreisā krasta teritorijas iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus - ūdensapgādi
un kanalizāciju, kā arī nodrošina notekūdeņu savākšanu un novadīšanu.
Kapitālsabiedrība dibināta 1996.gadā ar mērķi uzlabot ūdensapgādi, nodrošināt
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, siltumapgādi, daudzdzīvokļu māju
apsaimniekošana, ceļu un ielu uzturēšana Īslīces pagasta Bērzkalnu, Rītausmu, Bērzu un
Pastališķu ciemos.
2015.gadā kapitālsabiedrība pārtrauca Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzkalnu ciema
teritorijā nodrošināt centralizētās siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali.
2015.gadā lielākā daļa daudzdzīvokļu māju ir izvēlējušies citu apsaimniekotāju, 2016.gadā
kapitālsabiedrības apsaimniekošanā ir deviņas daudzdzīvokļu mājas Īslīces pagastā.
2015.gada 26.jūnijā tika pieņemts Bauskas novada domes lēmums „Par SIA „Īslīces
ūdens” reorganizāciju, kas ar 2015.gada 30.jūlija Bauskas novada domes lēmumu tika atcelts,
ņemot vērā, ka SIA „Īslīces ūdens” uzlikts par pienākumu atmaksāt projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta Bērzu ciemā” īstenošanas gaitā par neatbilstoši veiktiem
CFLA atzītos izdevumus 382 497,82 EUR.
Bauskas novada dome 2010.gada 17.maijā noslēgusi līgumu ar SIA „Īslīces ūdens” par
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – Līgums). Līgumā
kapitālsabiedrībai, kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējai, ir piešķirtas īpašas tiesības sniegt
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus visā Bauskas novada Īslīces pagasta teritorijā un
Bauskas pilsētas Mūsas upes kreisā krasta teritorijā.
Līgums ir noslēgts uz laiku līdz 2016.gada 31.decembrim.
Kapitālsabiedrība nodrošina arī lietusūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšanu, notekūdeņu
savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu, kas prasa pašvaldības un Kapitālsabiedrības būtiskus
finansiālus ieguldījumus infrastruktūras sakārtošanai un uzturēšanai. Kapitālsabiedrība ir veikusi
būtiskus ieguldījumus ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūrā, uzņemoties ilgtermiņa
saistības.
Kapitālsabiedrības īpašumā ir ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūra:
9 artēziskie urbumi, 6 dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas, 2 otrā pacēluma sūkņu stacijas, 2
dzeramā ūdens rezervuāri, 5 bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 11 kanalizācijas sūkņu
stacijas, 16,512 km ūdensvada tīklu, 16,531 km kanalizācijas tīklu.
Bauskas novada dome 2016.gada 1.decembrī pieņēmusi lēmumu „Par līdzekļu piešķiršanu
projektam „Būvdarbi „Projekta ID Nr.3.DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/015 papildinājumi
kanalizācijas tīklu paplašināšanai Īslīces pagasta Bērzkalnu un Rītausmu ciemos”, lai nodrošinātu
projekta realizāciju. Projekta rezultātā tiks paplašināti kanalizācijas tīkli Bauskas novada Īslīces
pagasta Bērzkalnu un Rītausmas ciemos.
Ūdenssaimniecības nozares svarīguma nosacījumi ir iekļauti Bauskas novada attīstības
programmā 2012. – 2018.gadam, kurā Kapitālsabiedrībai noteikti šādi uzdevumi:
1) vidējā termiņa prioritātes VP2 „Kvalitatīva un droša vide” rīcības virziena RV 2.2 „Vides
kvalitāte” uzdevuma ūdensapgādes, kanalizācijas un notekūdeņu savākšanā un novadīšanā:
U2.2.1 „Komunālās saimniecības attīstība” izpildei:
1.1) ūdens un kanalizācijas sistēmas infrastruktūras attīstība, rezultatīvais rādītājs – sakārtota
ūdens un kanalizācijas saimniecība pilsētā un ciemos;
1.2) ūdens un kanalizācijas sistēmas uzskaites un kontroles kārtība, rezultatīvais rādītājs –
pilnveidota elektrības, ūdens un kanalizācijas notekūdens uzskaites sistēma.
2) vidēja termiņa prioritātes VP5 „Efektīva pārvalde” rīcības virziena 5.1 „Pašvaldības un tās
iestāžu, uzņēmumu darbības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” uzdevuma U5.1.1
„Paaugstināt pārvaldes efektivitāti aktivitāte” uzdevuma izpildei: vadības kvalitātes sistēmas
ieviešana, rezultatīvais rādītājs – vadības kvalitātes sistēmas izstrāde un pakāpeniska
īstenošana, darbinieku apmācība.
Attiecībā uz Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajiem priekšnosacījumiem
komercdarbības veikšanai jāņem vērā, ka Kapitālsabiedrība sniedz pakalpojumus
ūdenssaimniecības nozarē. Ūdenssaimniecības nozare un tajā sniegtie pakalpojumi, ko nodrošina
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Kapitālsabiedrība saskaņā ar iepriekšminētajiem Bauskas novada pašvaldības plānošanas
dokumentiem pašvaldībai ir stratēģiski svarīga joma pašvaldības administratīvās teritorijas
attīstībai. Kapitālsabiedrība, veicot pašvaldības funkciju ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu jomā, nodrošina nepieciešamo vides kvalitātes standartu, kas atbilst sabiedrības
interesēm ūdensapgādes, kanalizācijas un notekūdeņu novadīšanas jomā.
Saskaņā ar likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 4.panta pirmo daļu
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tāds komersants, kurš regulējamās nozarēs (tajā skaitā
ūdenssaimniecība) sniedz sabiedriskos pakalpojumus noteiktā teritorijā un kura darbība tiek
regulēta saskaņā ar šo likumu. Kapitālsabiedrībai ir izsniegta licence Nr.U10036 sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanai:
1) ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā;
2) ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam;
3) notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
4) notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdens objektos.
Kapitālsabiedrība uztur ūdenssaimniecības tīklus un kanalizācijas notekūdeņu objektus,
nodrošina nepārtraukta sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, regulējamā nozarē noteikto
pakalpojumu drošības prasību ievērošanu un darbinieku kvalifikācijas atbilstību, kā arī likuma
„Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un regulējamās nozares speciālajiem normatīvajiem
aktiem, tehniskajiem noteikumiem un standartiem atbilstoša pakalpojuma kvalitāti.
Kapitālsabiedrība veic nekustamo īpašumu apsaimniekošanu. Kapitālsabiedrības
apsaimniekošanā ir 9 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bauskas novada Īslīces pagastā.
Kapitālsabiedrība ir pilnvarota pārvaldīt pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās
dzīvojamās telpas Bauskas novada Īslīces pagastā. Kapitālsabiedrības pārvaldībā ir
115 pašvaldības īpašumā vai valdījumā esoši dzīvokļa īpašumi.
Izvērtējot pašvaldības līdzdalību Kapitālsabiedrībā, konstatēts, ka Kapitālsabiedrība savu
darbību veic pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai stratēģiski svarīgā, valsts regulējamā
nozarē, atbilstoši pašvaldības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem, prioritātēm un
uzdevumiem. Kā arī nodrošina namu pārvaldību un apsaimniekošanu, pašvaldības īpašumā un
valdījumā esošo dzīvojamo telpu pārvaldīšanu, pašvaldības dzīvojamā fonda atjaunošanu un
uzturēšanu. Kapitālsabiedrībai ir uzdoti no pašvaldību autonomajām funkcijām izrietoši pārvaldes
uzdevumi, lai efektīvi sasniegtu pašvaldībai noteiktos stratēģiskos mērķus: „Bauskas novada
iedzīvotāji var strādāt” un „Iedzīvotāji grib dzīvot Bauskas novadā”.
Izvērtējot iespējamās juridiskās darbības formas visu iepriekš minēto mērķu un uzdevumu
sasniegšanai un pašvaldības funkciju nodrošināšanai, secināms, ka komercdarbība (pašvaldības
kapitālsabiedrība) ir efektīvākais veids, līdz ar to ir saglabājama pašvaldības līdzdalība
Kapitālsabiedrībā.
Bauskas novada domē ir iesniegta Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija
2016.-2018.gadam, kurā noteikti sasniedzamie mērķi un šo mērķu sasniegšanai veicamie
uzdevumi atbilstoši pašvaldības attīstības un plānošanas dokumentiem
Stratēģija izstrādāta, ievērojot pašvaldības plānošanas dokumentos noteiktos uzdevumus
Kapitālsabiedrībai un Likuma 57.panta nosacījumus.
Kapitālsabiedrība stratēģijā noteikusi galvenos stratēģiskos mērķus:
1) tehnoloģiski efektīvas ūdenssaimniecības sistēmas nodrošināšana;
2) ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības īpatsvara palielināšana;
3) efektīva uzņēmuma resursu izmantošana.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 1.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo un trešo daļu, 88.panta pirmās
daļas 2.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta
pirmo daļu, 5.panta pirmo un ceturto daļu, 7.pantu, Bauskas novada domes 2015.gada
22.decembra noteikumu Nr.6 „Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības
noteikumi” 7.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
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1. Atzīt Bauskas novada pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA „Īslīces ūdens” par atbilstošu
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punktam.
2. Saglabāt Bauskas novada pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA „Īslīces ūdens”.
3. Noteikt, ka SIA „Īslīces ūdens” vispārējais stratēģiskais mērķis ir:
3.1. ūdenssaimniecības jomā:
3.1.1. nodrošināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (t.sk. lietusūdens
kanalizācijas) darbības nepārtrauktību Bauskas novada Īslīces pagastā un Bauskas pilsētas
Mūsas upes kreisā krasta teritorijā, sniedzot iedzīvotājiem kvalitatīvus, savlaicīgus un drošus
pakalpojumus;
3.1.2. organizēt sniedzamo pakalpojumu tehnoloģisko attīstību un paplašināšanu atbilstoši
pašvaldības plānošanas dokumentiem, sabalansējot infrastruktūras attīstības nepieciešamību ar
nākotnē plānotajiem patēriņa apjomiem un pieejamajiem resursiem;
3.1.3. organizēt jaunu klientu piesaisti un nodrošināt augstu apkalpošanas kultūru;
3.2. namu pārvaldīšanas jomā:
3.2.1. pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda kvalitatīva apsaimniekošanas un obligāto
pārvaldīšanas darbu veikšana, īres maksas administrēšana;
3.2.2. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvalitatīva apsaimniekošana, nodrošinot augstu
apkalpošanas kultūru.
4.
Apstiprināt SIA „Īslīces ūdens” vidējā termiņa darbības stratēģiju 2016.- 2018.gadam.
5.
Uzdot pašvaldības izpilddirektoram ne retāk kā reizi piecos gados nodrošināt pašvaldības
līdzdalības pārvērtēšanu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „Īslīces ūdens”.
6.
Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes priekšsēdētājam.
Pielikumā: SIA „Īslīces ūdens” vidējā termiņa darbības stratēģija 2016.–2018.gadam uz 14 lp.
Domes priekšsēdētājs

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 29.decembrī

prot.Nr.28, 9.p.

Par līguma par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
noslēgšanu ar SIA „Īslīces 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 29.decembrī Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu „Par pašvaldības
līdzdalību pašvaldības SIA „Īslīces ūdens”, ar kuru atzīta Bauskas novada pašvaldības līdzdalība
pašvaldības SIA „Īslīces ūdens” par atbilstošu Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās
daļas 2.punktam un nolemts saglabāt Bauskas novada pašvaldības līdzdalību pašvaldības
SIA „Īslīces ūdens”.
SIA „Īslīces ūdens” ir Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas nodrošina
pašvaldības autonomās funkcijas izpildi – organizē Bauskas novada Īslīces pagasta un Bauskas
pilsētas teritorijas Mūsas upes kreisajā krastā iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus ūdensapgādi
un kanalizāciju, kā arī nodrošina notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu.
Ar iepriekšminēto lēmumu noteikti SIA „Īslīces ūdens” vispārējie stratēģiskie mērķi:
1) ūdenssaimniecības jomā: nodrošināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (t.sk.
lietusūdens kanalizācijas) darbības nepārtrauktību Bauskas novada Īslīces pagastā un Bauskas
pilsētas Mūsas upes kreisā krasta teritorijā, sniedzot iedzīvotājiem kvalitatīvus, savlaicīgus un
drošus pakalpojumus; organizēt sniedzamo pakalpojumu tehnoloģisko attīstību un paplašināšanu
atbilstoši pašvaldības plānošanas dokumentiem, sabalansējot infrastruktūras attīstības
nepieciešamību ar nākotnē plānotajiem patēriņa apjomiem un pieejamajiem resursiem; organizēt
jaunu klientu piesaisti un nodrošināt augstu apkalpošanas kultūru;
2) namu pārvaldīšanas jomā: pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda kvalitatīva
apsaimniekošanas un obligāto pārvaldīšanas darbu veikšana, īres maksas administrēšana;

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvalitatīva apsaimniekošana, nodrošinot augstu apkalpošanas
kultūru.
Bauskas novada dome 2010.gada 17.maijā ar SIA „Īslīces ūdens” noslēgusi līgumu 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 „Īslīces ūdens” sniegt sabiedriskos
ūdenssaimniecības pakalpojumus Bauskas novada Īslīces pagastā un Bauskas pilsētas
teritorijā Mūsas upes kreisajā krastā.

2.

Noslēgt līgumu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Īslīces ūdens” par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu uz laiku no 2017.gada 1.janvāra līdz
2026.gada 31.decembrim saskaņā ar lēmumam pievienoto līgumu par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.

Pielikumā: Līguma projekts par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu uz 3 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Līgums par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Nr.______
Bauskā

2016.gada ___.decembrī

Bauskas novada dome, kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Bauskas
novada pašvaldības nolikumu rīkojas domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks (turpmāk –
Pašvaldība) un
SIA „Īslīces ūdens”, valdes locekļa Valērija Gabrāna 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 29.decembra sēdes lēmumu „Par līguma par
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu noslēgšanu ar SIA „Īslīces ūdens”,
noslēdz šādu līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu (turpmāk –
Līgums):
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 novada Īslīces pagastā un Bauskas
pilsētas teritorijā Mūsas upes kreisajā krastā.
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 – Lietotājs).
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, nepārtrauktus un drošus Pakalpojumus.
2.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt visus Pakalpojumu
sniegšanai nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas vai licences.
2.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir visi nepieciešamie pamatlīdzekļi (infrastruktūra,
tehniskais aprīkojums u.c.), lai varētu veikt šajā Līgumā noteiktos Pakalpojumus 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, tajā skaitā atjaunošanas darbus, lai paaugstinātu sniegto
pakalpojumu kvalitāti un nodrošinātu sniegto Pakalpojumu atbilstību Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
2.5. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs patstāvīgi veic visus nepieciešamos pasākumus
Pakalpojumu sniegšanai, t.sk. veic materiālo resursu iegādi, investīciju projektu realizāciju
un papildu finanšu līdzekļu piesaisti, kas var uzlabot Pakalpojumu efektivitāti un kvalitāti.
2.6. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz līgumu ar katru Lietotāju par Pakalpojumu
lietošanu.
2.7. Lai nodrošinātu Pakalpojumu 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 Eiropas Savienības 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 sniegto Pakalpojumu 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 komercuzskaites mēraparāta mezglam, kas izveidots 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 atbildīgs par visām civiltiesiskām saistībām, ko tas
uzņēmies, sniedzot Pakalpojumus. 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.
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 Lietotājiem.
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.
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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 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 paredzamajām izmaiņām, bet Pakalpojumu Lietotājus 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 2017.gada 1.janvārī un ir spēkā
līdz 2026.gada 31.decembrim.
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 to
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.
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 vienu saņem
Pašvaldība, bet otru – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs.
Bauskas novada dome
Reģistrācijas Nr.90009116223
Adrese: Uzvaras iela 1
Bauska, Bauskas nov., LV-3901
AS „SEB banka”, UNLALV2X
Konts LV06UNLA0050014355676

SIA „Īslīces ūdens”
Reģistrācijas Nr.50003306141
Adrese: „Rītausmas”, Rītausmas
Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901
AS „SEB banka”, UNLALV2X
Konts LV97UNLA 0050019554887

_________________ R.Ābelnieks

___________________ V.Gabrāns
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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 29.decembrī

prot.Nr.28, 10.p.

Par SIA „Bauskas ūdens” dalību specifiskā atbalsta mērķa
5.3.1.projektu konkursā
Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās
iestādes (turpmāk – VARAM) 02.09.2016 vēstuli Nr.4.3-2/18-1e/6593 iesniegt papildu
informāciju par plānoto ūdenssaimniecības attīstības projektu, lai precizētu specifiskā
atbalsta mērķa 5.3.1. „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” (turpmāk – SAM 5.3.1.) otrās un
trešās atlases kārtas ietvaros uzaicināmo aglomerāciju sarakstu, ievērojot SAM 5.3.1.
projektu priekšatlasē noteikto ūdenssaimniecības aglomerāciju prioritāro secību un līdzekļu
pieejamību, kā arī, lai precizētu VARAM 2016.gada 4.februāra vēstulē Nr.4.3-2/18-1e/807
norādītos datus par Bauskas aglomerācijai maksimālo pieejamo Kohēzijas fonda
finansējumu 501 500 euro un projekta īstenošanas laikā sasniedzamo rādītāju – papildus
pieslēdzamais centralizēto kanalizācijas pakalpojumu izmantotāju skaits – 155 iedzīvotāji.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde
un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu novadīšana
un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.403 „Darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas
iespējas” īstenošanas noteikumi” noteikts, ka pašvaldības un privātais finansējums sastāda
15 %.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 1.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Uzdot SIA „Bauskas ūdens” piedalīties 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un
uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt
pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi” projektu konkursā ar projektu
„Bauskas ūdenssaimniecības attīstības III kārta”.
2. Uzdot SIA „Bauskas ūdens” valdes loceklim Imantam Svētiņam noteiktajos termiņos
sagatavot un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā visus
nepieciešamos dokumentus Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos
Nr.403„Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā
atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” paredzētajā kārtībā.
3. Akceptēt SIA „Bauskas ūdens” sagatavoto projektu un galveno būvdarbu
komponentu realizāciju, tajā ietvertos darbus un finansējuma apmēru atbilstoši

projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam un projekta budžeta
kopsavilkumam saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
Pielikumā:
1. 1.pielikums „Projekta finanšu avoti un galveno projekta komponenšu un izmaksu
apraksts” uz 2 lp.
2. 2.pielikums „Provizorisks laika grafiks projekta ieviešanai” uz 1 lp.
3. 3.pielikums „Projekta komponenšu kartogrāfiskais materiāls” uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

1.pielikums
Projekta finanšu avoti un galveno projekta komponenšu un izmaksu aprakts
Projekta finanšu avoti:
Finanšu avoti
Finansējums kopā
t.sk. ieguldījumu attiecināmām izmaksām

Summa
EUR
660 733
451 151

KF finansējums
SIA „Bauskas ūdens” kredīts ar pašvaldības galvojumu.
t.sk. ieguldījumu neattiecināmām izmaksām
t.sk. ieguldījumu attiecināmām izmaksām

383 479
140 000
81 727
58 273

SIA „Bauskas ūdens” pašu līdzekļi
t.sk. ieguldījumu neattiecināmām izmaksām
t.sk. ieguldījumu attiecināmām izmaksām

22 581
13 182
9399

Kopā bez PVN 21 %
PVN 21 %
Piezīme: Summas noapaļotas līdz veseliem skaitļiem.

546 060
114 673

Projekta ieviešanā paredzēts, ka pašvaldības galvojums kredītam nepieciešams 2018.gadā.
Aprēķinos pielietoto galveno projekta komponenšu un izmaksu saraksts 2015.gada
cenās:
Garant.
pakalp. Garant.
Fiziskie
izmant.
jaun.
Nr.p.k. Pasākuma nosaukums
Mērv. apjomi Izmaksas
skaits piesl. sk.
Jauna kanalizācijas kolektora
izbūve Mēmeles ielā posmā
no Drenģerkalna līdz
K1
Mēmeles ielai 11, DN250
m
275
41 250
17
2
Kanalizācijas izbūve Codes
pagasta Draudzības ielā, t.sk
asfalta seguma atjaunošana
K2
rakšanas darbu zonā
m
520
98 800
61
20
Kanalizācijas izbūve Codes
K3
pagasts, Lauku iela DN200
m
395
55 300
17
4
Kanalizācijas izbūve Codes
K4
pagasta Ošu ielā DN200-250
m
735
139 650
17
5
Kanalizācijas pārbūve
Mēmeles ielā pie Mēmeles
tilta, lai nodrošinātu videi
atbilstoši drošu kanalizācijas
K5
novadīšanu. DN250
m
160
24 000
0
0
Kanalizācijas izbūve Upes
K6
ielā
k-ts
K6.1 Pašteces kanalizācija DN200
m
210
39 900
32
6

Pasākuma nosaukums
Mērv.
Kanalizācijas sūkņu stacija
K6.2
4.5 l/s k-ts
Kanalizācijas spiedvads
K6.3
DN75
m
Strēlnieku ielas kanalizācijas
K7
sistēmas izveide D200
m
Projekta projektēšana,
Būvuzraudzība
K8
autoruzraudzība
k-ts

Nr.p.k.

Kopā
PVN 21%
Kopā ar PVN

m

Garant.
pakalp. Garant.
izmant.
jaun.
skaits piesl. sk.

Fiziskie
apjomi

Izmaksas

1

15 500

35

4200

290

55 100

11

7

1

27 800

0

0

2620

501 500
105 315
606 815

155

44

Izmaksas dotas kanalizācijas kolektora m, bet izbūve ietvers arī iespējamo pieslēgumu
izbūvi līdz zemes īpašuma robežai.

2.pielikums
Provizorisks laika grafiks projekta ieviešanai:
2017. gads
Projekta aktivitāte
I cet.

MK noteikumu izstrāde un
apstiprināšana. Veic VARAM un
nav atkarīgs no SIA „Bauskas
ūdens” vai pašvaldības
Projekta iesnieguma sagatavošana
un iesniegšana
Projekta
ieviešanas
līguma
noslēgšana
Projektēšanas
iepirkuma
sagatavošana un veikšana
Projektēšanas darbi
Būvdarbu
un
būvuzraudzības
iepirkumu sagatavošana
un
veikšana
Būvdarbu veikšana
Projekta noslēguma atskaišu un
ziņojumu sagatavošana. Objekta
nodošana ekspluatācijā

II cet

III cet.

2018. gads
IV cet.

I. cet.

II cet

III cet.

2019. gads
IV cet.

I. cet.

II cet

III cet.

IV cet.

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 29.decembrī

prot.Nr.28, 11.p.

Par papildu finansējuma piešķiršanu
vispārējās izglītības iestādei „Codes pamatskola”
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 12.decembrī saņemts vispārējās izglītības iestādes
„Codes pamatskola” 2016.gada 12.decembra iesniegums Nr.1-11/2016-93, kurā lūgts piešķirt
papildu finanšu līdzekļus 610 EUR apmērā, lai segtu izdevumus par patērēto elektroenerģiju. Šāda
situācija radusies, jo, plānojot budžetu, netika ņemts vērā, ka no 2016.gada septembra pirmsskolas
grupa „Podziņas” lietos telpas katru darba dienu no plkst. 7.30 līdz 18.00. Iepriekš minētās telpas
bija maz noslogotas, jo tika izmantotas 10 mācību stundas nedēļā. Iespēju robežās pārkārtošana no
izglītības iestādes līdzekļiem ir veikta, bet šobrīd iztrūkst 610 EUR, jo 2016.gada septembrī no
iestādes budžeta līdzekļiem 2415 EUR tika novirzīti, lai samaksātu steidzami nepieciešamo skolas
ēdamzāles jumta remontu.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 42.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Bauskas novada dome
nolemj:
Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta rezerves fonda papildu finansējumu
610 EUR (seši simti desmit euro) vispārējās izglītības iestādei „Codes pamatskola” patērētās
elektroenerģijas samaksai.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 29.decembrī

prot.Nr.28, 12.p.

Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu
iegūšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 20.decembrī saņemta likvidējamās akciju
sabiedrības „TRASTA KOMERCBANKA” likvidatora Ilmāra Krūma vēstule, kurā izteikta
piekrišana par 55 savstarpēji saistītu nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu ar kopējo
platību 155 782 m² platībā, Bauskā atsavināšanu kā lietu kopību Bauskas novada pašvaldībai.
Izskatot likvidējamās akciju sabiedrības „TRASTA KOMERCBANKA” likvidatora
Ilmāra Krūma vēstuli, Bauskas novada dome konstatēja:
Atsavināmie nekustamie īpašumi ir 55 savstarpēji saistītas zemes vienības ar kopējo
platību 155782 m². Lietu kopības sastāvā ir arī seši nekustamie īpašumi: Vidus iela,
Salātu iela, Klusā iela, Ceraukstes iela, Ozolu iela un Pilskalna iela, kas saskaņā ar Bauskas novada
domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Bauskas novada teritorijas
plānojums 2012.-2023.gadam, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
un Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas datiem atrodas ielu izbūves teritorijā
(pielikumā grafiskā daļa). Minētajai teritorijai 2009.gada 24.septembrī apstiprināts
detālplānojums, taču turpmāka šīs teritorijas attīstība dažādu apstākļu dēļ, tajā skaitā
nepieciešamās infrastruktūras (ielas, ceļi, laukumi, inženierbūves u.c.) trūkuma dēļ, nav bijusi
iespējama.
Nekustamā īpašuma tirgus cena saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja
SIA „PRO Nami” novērtējumu ir 81 000 EUR (astoņdesmit viens tūkstotis euro), piespiedu
pārdošanas vērtība – 49 000 (četrdesmit deviņi tūkstoši euro). Pēc Valsts zemes dienesta Kadastra
informācijas sistēmas datiem nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir 650 560 EUR (seši simti
piecdesmit tūkstoši pieci simti sešdesmit euro).
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 2.pantā
noteikts, ka nekustamo īpašumu atsavina valsts aizsardzības, vides aizsardzības, veselības
aizsardzības vai sociālās nodrošināšanas vajadzībām, sabiedrībai nepieciešamu kultūras, izglītības
un sporta objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai vai transporta
infrastruktūras attīstībai, kā arī citu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka, pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Sabiedrības
vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 2.pantu, 9.panta pirmo daļu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt atlīdzību 45 000 EUR (četrdesmit pieci tūkstoši euro) apmērā likvidējamai akciju
sabiedrībai „TRASTA KOMERCBANKA” un SIA „TKB Līzings” par sabiedrības vajadzībām

atsavināmajiem nekustamajiem īpašumiem kā lietu kopību, kurā ir šādi nekustamie īpašumi –
savstarpēji saistīti neapbūvēti zemesgabali:
1.1. ar kadastra Nr.4001 002 0250, kas sastāv no zemesgabala 1448 m2 un atrodas Bauskā,
Avotu ielā 2. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9978;
1.2. ar kadastra Nr.4001 002 0251, kas sastāv no zemesgabala 1443 m2 un atrodas Bauskā,
Avotu ielā 4. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9979;
1.3. ar kadastra Nr.4001 002 0252, kas sastāv no zemesgabala 1776 m2 un atrodas Bauskā,
Avotu ielā 6. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9980;
1.4. ar kadastra Nr.4001 002 0281, kas sastāv no zemesgabala 1255 m2 un atrodas Bauskā,
Ceraukstes ielā 1. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9991;
1.5. ar kadastra Nr.4001 002 0282, kas sastāv no zemesgabala 1455 m2 un atrodas Bauskā,
Ceraukstes ielā 3. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9980;
1.6. ar kadastra Nr.4001 002 0283, kas sastāv no zemesgabala 1495 m2 un atrodas Bauskā,
Ceraukstes ielā 5. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9916;
1.7. ar kadastra Nr.4001 002 0284, kas sastāv no zemesgabala 1518 m2 un atrodas Bauskā,
Ceraukstes ielā 7. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9912;
1.8. ar kadastra Nr.4001 002 0285, kas sastāv no zemesgabala 1313 m2 un atrodas Bauskā,
Ceraukstes ielā 9. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9911;
1.9. ar kadastra Nr.4001 002 0271, kas sastāv no zemesgabala 1281 m2 un atrodas Bauskā,
Klusajā iela 1. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9968;
1.10. ar kadastra Nr.4001 002 0276, kas sastāv no zemesgabala 1606 m2 un atrodas Bauskā,
Klusajā iela 2. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9947;
1.11. ar kadastra Nr.4001 002 0272, kas sastāv no zemesgabala 1419 m2 un atrodas Bauskā,
Klusajā iela 3. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9949;
1.12. ar kadastra Nr.4001 002 0277, kas sastāv no zemesgabala 1424 m2 un atrodas Bauskā,
Klusajā iela 4. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9960;
1.13. ar kadastra Nr.4001 002 0273, kas sastāv no zemesgabala 1419 m2 un atrodas Bauskā,
Klusajā iela 5. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9957;
1.14. ar kadastra Nr.4001 002 0278, kas sastāv no zemesgabala 1424 m2 un atrodas Bauskā,
Klusajā iela 6. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9932;
1.15. ar kadastra Nr.4001 002 0274, kas sastāv no zemesgabala 1419 m2 un atrodas Bauskā,
Klusajā iela 7. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9929;
1.16. ar kadastra Nr.4001 002 0279, kas sastāv no zemesgabala 1424 m2 un atrodas Bauskā,
Klusajā iela 8. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9922;
1.17. ar kadastra Nr.4001 002 0275, kas sastāv no zemesgabala 1477 m2 un atrodas Bauskā,
Klusajā iela 9. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
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Nr.1000 0023 9914;
1.18. ar kadastra Nr.4001 002 0280, kas sastāv no zemesgabala 1325 m2 un atrodas Bauskā,
Klusajā iela 10. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9999;
1.19. ar kadastra Nr.4001 002 0228, kas sastāv no zemesgabala 1219 m2 un atrodas Bauskā,
Ozolu iela 1. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000239987;
1.20. ar kadastra Nr.4001 002 0235, kas sastāv no zemesgabala 1740 m2 un atrodas Bauskā,
Ozolu ielā 2. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9925;
1.21. ar kadastra Nr.4001 002 0229, kas sastāv no zemesgabala 1445 m2 un atrodas Bauskā,
Ozolu ielā 3. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9993;
1.22. ar kadastra Nr.4001 002 0236, kas sastāv no zemesgabala 1361 m2 un atrodas Bauskā,
Ozolu ielā 4. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9930;
1.23. ar kadastra Nr.4001 002 0230, kas sastāv no zemesgabala 1682 m2 un atrodas Bauskā,
Ozolu ielā 5. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9933;
1.24. ar kadastra Nr.4001 002 0237, kas sastāv no zemesgabala 1361 m2 un atrodas Bauskā,
Ozolu ielā 6. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9935;
1.25. ar kadastra Nr.4001 002 0231, kas sastāv no zemesgabala 1853 m2 un atrodas Bauskā,
Ozolu ielā 7. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9939;
1.26. ar kadastra Nr.4001 002 0238, kas sastāv no zemesgabala 1361 m2 un atrodas Bauskā,
Ozolu ielā 8. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9948;
1.27. ar kadastra Nr.4001 002 0232, kas sastāv no zemesgabala 1993 m2 un atrodas Bauskā,
Ozolu ielā 9. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9927;
1.28. ar kadastra Nr.4001 002 0239, kas sastāv no zemesgabala 1319 m2 un atrodas Bauskā,
Ozolu ielā 10. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9964;
1.29. ar kadastra Nr.4001 002 0233, kas sastāv no zemesgabala 1918 m2 un atrodas Bauskā,
Ozolu ielā 11. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas novada zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9962;
1.30. ar kadastra Nr.4001 002 0240, kas sastāv no zemesgabala 1211 m 2 un atrodas Bauskā,
Ozolu ielā 12. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas novada zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9961;
1.31. ar kadastra Nr.4001 002 0234, kas sastāv no zemesgabala 1667 m2 un atrodas Bauskā,
Ozolu ielā 13. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas novada zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9959;
1.32. ar kadastra Nr.4001 002 0247, kas sastāv no zemesgabala 25034 m2 un atrodas Bauskā,
Ozolu ielā 15. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9955;
1.33. ar kadastra Nr.4001 002 0241, kas sastāv no zemesgabala 6210 m2 un atrodas Bauskā,
Ozolu ielā 17. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9951;
1.34. ar kadastra Nr.4001 002 0242, kas sastāv no zemesgabala 6171 m2 un atrodas Bauskā,
Ozolu ielā 19. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9971;
3

1.35. ar kadastra Nr.4001 002 0243, kas sastāv no zemesgabala 6111 m 2 un atrodas Bauskā,
Ozolu ielā 21. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9969;
1.36. ar kadastra Nr.4001 002 0244, kas sastāv no zemesgabala 6000 m2 un atrodas Bauskā,
Ozolu ielā 23. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9967;
1.37. ar kadastra Nr.4001 002 0245, kas sastāv no zemesgabala 5842 m2 un atrodas Bauskā,
Ozolu ielā 25. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
1000 0023 9966;
1.38. ar kadastra Nr.4001 002 0246, kas sastāv no zemesgabala 5479 m2 un atrodas Bauskā,
Ozolu ielā 27. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0023 9995;
1.39. ar kadastra Nr.4001 002 0253, kas sastāv no zemesgabala 1250 m2 un atrodas Bauskā,
Vidus ielā 1. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000
0024 0238;
1.40. ar kadastra Nr.4001 002 0259, kas sastāv no zemesgabala 1725 m2 un atrodas Bauskā,
Vidus ielā 2. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000
0024 0222;
1.41. ar kadastra Nr.4001 002 0254, kas sastāv no zemesgabala 1361 m2 un atrodas Bauskā,
Vidus ielā 3. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000
0024 0244;
1.42. ar kadastra Nr.4001 002 0260, kas sastāv no zemesgabala 1419 m2 un atrodas Bauskā,
Vidus ielā 4. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000
0024 0200;
1.43. ar kadastra Nr.4001 002 0255, kas sastāv no zemesgabala 1361 m2 un atrodas Bauskā,
Vidus ielā 5. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000
0024 0204;
1.44. ar kadastra Nr.4001 002 0261, kas sastāv no zemesgabala 1419 m2 un atrodas Bauskā,
Vidus ielā 6. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000
0024 0248;
1.45. ar kadastra Nr.4001 002 0256, kas sastāv no zemesgabala 1361 m2 un atrodas Bauskā,
Vidus ielā 7. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000
0024 0246;
1.46. ar kadastra Nr.4001 002 0262, kas sastāv no zemesgabala 1419 m2 un atrodas Bauskā,
Vidus ielā 8. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000
0024 0219;
1.47. ar kadastra Nr.4001 002 0257, kas sastāv no zemesgabala 1319 m2 un atrodas Bauskā,
Vidus ielā 9. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000
0024 0340;
1.48. ar kadastra Nr.4001 002 0263, kas sastāv no zemesgabala 1335 m2 un atrodas Bauskā,
Vidus ielā 10. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0024 0250;
1.49. ar kadastra Nr.4001 002 0258, kas sastāv no zemesgabala 1469 m2 un atrodas Bauskā,
Vidus ielā 11. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0024 0256;
1.50. ar kadastra Nr.4001 002 0264, kas sastāv no zemesgabala 2845 m2un atrodas Bauskā,
Vidus ielā. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000
00239986;
1.51. ar kadastra Nr.4001 002 0265, kas sastāv no zemesgabala 1697 m2 un atrodas Bauskā,
Salātu ielā. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000239965;
1.52. ar kadastra Nr.4001 002 0266, kas sastāv no zemesgabala 2578 m2 un atrodas Bauskā,
4

Klusajā ielā. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000239883;
1.53. ar kadastra Nr.4001 002 0267, kas sastāv no zemesgabala 2701 m2 un atrodas Bauskā,
Ceraukstes ielā. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000239920;
1.54. ar kadastra Nr.4001 002 0268, kas sastāv no zemesgabala 10698 m2 un atrodas Bauskā,
Ozolu ielā. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000239982;
1.55. ar kadastra Nr.4001 002 0269, kas sastāv no zemesgabala 12927 m2 un atrodas Bauskā,
Pilskalna ielā. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000240159.
2. Noslēgt ar likvidējamo akciju sabiedrību „TRASTA KOMERCBANKA” un SIA „TKB
Līzings” pirkuma līgumu par šā lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu atsavināšanu
sabiedrības vajadzībām.
3. Lai nodrošinātu nekustamā īpašuma finansējumu nekustamo īpašumu pirkumam, palielināt
apropriāciju budžeta programmai „Saimnieciskā nodaļa” par 45 000 EUR (četrdesmit pieci
tūkstoši euro) no budžeta programmas „Pašvaldības finansējums investīciju projektu
īstenošanai” nepārdalītajiem finanšu līdzekļiem.
4. Uzdot iestādei „Bauskas novada administrācija” reģistrēt lēmuma 1.punktā minētos nekustamos
īpašumus zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam.
Domes priekšsēdētājs

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 29.decembrī

prot.Nr.28, 13.p.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Bauskas novada domes 2016.gada
11.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Bauskas novada pašvaldības
2016.gada budžetu”” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41. pantu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
apstiprināt Bauskas novada domes saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Bauskas novada domes
2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada
budžetu”” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: 29.12.2016.saistošie noteikumi Nr.16 ar pielikumiem uz 63 lp.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā

2016.gada 29.decembrī

Nr.16
(protokols Nr.28, 13.punkts)

Grozījumi Bauskas novada domes 2016.gada 11.februāra saistošajos
noteikumos Nr.3„Par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetu”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 46.pantu
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par
Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetu” šādus grozījumus:
1.

Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam ieņēmumos 25 722 539 euro
apmērā, tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi 25 711 519 euro apmērā, speciālā budžeta ziedojumi un dāvinājumi ieņēmumi 11 020 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5.
pielikumu.”

2.

Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam izdevumos 28 800 536 euro
apmērā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi 28 783 612 euro apmērā, speciālā budžeta –
ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 16 924 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. un 5.
pielikumu.”

3.

Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Apstiprināt mērķdotācijas 2016.gadam sadalījumu pamata un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
3 397 143 euro apmērā saskaņā ar 6.pielikumu.”

4.

Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
„4. Apstiprināt mērķdotācijas 2016.gadam sadalījumu interešu izglītības programmu
pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 150
225 euro apmērā saskaņā ar 7.pielikumu.”

5.

Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Apstiprināt mērķdotācijas 2016.gadam sadalījumu pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 413 504 euro apmērā saskaņā ar 8.pielikumu.”

6.

Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Apstiprināt mērķdotācijas 2016.gadam sadalījumu pašvaldību internātskolām un
speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 1 034 284
euro apmērā saskaņā ar 9.pielikumu.”

7.

Aizstāt 11.punktā skaitli un vārdu „...2016.gada 7.oktobrim” ar skaitli un vārdu
„...2017.gada 6.janvārim”.

Pielikumā:
1. Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budžets 2016.gadam uz 1 lp.
2. Bauskas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi uz 1lp.
3. Bauskas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa
programmām uz 29 lp.
4. Bauskas novada pašvaldības 2016.gada speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi (ziedojumi un
dāvinājumi) uz 1 lp.
5. Bauskas novada pašvaldības 2016.gada ziedojumu un dāvinājumu atšifrējums pa programmām
uz 3 lp.
6. Mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un VSAOI no 2016.gadam 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim
uz 1 lp.
7. Mērķdotācija pašvaldībām - interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai
un VSAOI no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim uz 1 lp.
8. Mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI no 2016.gada 1.janvāra līdz
2016.gada 31.decembrim uz 1 lp.
9. Mērķdotācija pašvaldībām – pašvaldību internātskolām un speciālajām internātskolām
bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada
31.decembrim uz 1 lp.
10. Paskaidrojuma raksts par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta grozījumiem
(29.12.2016.) (ar grozījumiem 1., 2.un 4.pielikumā) uz 22 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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1.pielikums
Bauskas novada domes 29.12.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.16

Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budžets 2016.gadam
euro
2016.gada budžets

Nosaukums

1.
1.1.

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

1.2.

Speciālā budžeta ieņēmumi
Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem

2.
2.1.

KOPĒJIE IZDEVUMI
Pamatbudžeta izdevumi

2.2.

Speciālā budžeta izdevumi
Uzturēšanas izdevumi
Kapitālie izdevumi

3.

4.

grozījumi

25 631 575

90 964

25 722 539

25 621 270

90 249

25 711 519

14 451 833
327 728
1 280 092
624
9 560 993

4 150
41 455
8 197
36 447

14 451 833
331 878
1 321 547
8 821
9 597 440

5 950
9 211 027
344 016

234
24 366
11 847

6 184
9 235 393
355 863

10 305

715

11 020

10 305

715

11 020

25 403

28 800 536

28 809 730 -

26 118

28 783 612

23 501 792
5 307 938 -

105 126
131 244

23 606 918
5 176 694

16 209

715

16 924

11 612
4 597

715

12 327
4 597

28 825 939 -

Uzturēšanas izdevumi
Kapitālie izdevumi

2016.gada budžets ar
29.12.2016.
grozījumiem

FINANSIĀLĀ BILANCE

-

3 194 364

116 367 -

3 077 997

Pamatbudžets
Speciālais budžets

-

3 188 460
5 904

116 367 -

3 072 093
5 904

FINANSĒŠANA
Pamatbudžets
Speciālais budžets
Domes priekšsēdētājs

3 194 364 -

116 367

3 077 997

3 188 460 5 904

116 367
-

3 072 093
5 904
R.Ābelnieks

2.pielikums
Bauskas novada domes 29.12.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.16

Bauskas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta
ieņēmumi un izdevumi

2016.gada
pamatbudžets

Nosaukums

euro
2016.gada
pamatbudžets ar
29.12.2016.
grozījumiem

grozījumi

Ieņēmumi-kopā

25 621 270

Nodokļu ieņēmumi

14 451 833

-

14 451 833

12 115 493
2 155 000

-

12 115 493
2 155 000

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

1 700 000
317 500 137 500

Azartspēļu nodoklis
Dabas resursu nodoklis

46 340
135 000

Nenodokļu ieņēmumi

327 728

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

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

90 249

25 711 519

1 700 000
307 000
148 000

10 500
10 500

46 340
135 000

4 150

331 878

3 500
13 520
6 800
3 767
300 141

4 150

3 500
13 520
10 950
3 767
300 141

1 280 092
624
9 560 993

41 455
8 197
36 447

1 321 547
8 821
9 597 440

5 950
9 211 027
344 016

234
24 366
11 847

6 184
9 235 393
355 863

28 809 730 -

26 118

28 783 612

1 778 539 -

5 132

1 773 407

152 661
3 881 216 446 088
4 149 518
2 504 839 13 529 680
2 367 189 -

719
196 350
112 112
12 311
98 646
23 802

153 380
3 684 866
446 088
4 261 630
2 492 528
13 628 326
2 343 387

28 809 730 -

26 118

28 783 612

23 501 792

nefinasēto

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām-kopā
Vispārējie valdības dienesti
t.sk.pašvaldības budžeta parāda darījumi

68 842

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

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām-kopā
Uzturēšanas izdevumi

68 842

105 126

23 606 918

22 364 988
16 494
705 246
415 064 -

132 818
7 882
35 574

22 497 806
16 494
713 128
379 490

Kapitālie izdevumi

5 307 938 -

131 244

5 176 694

Finansēšana

3 188 460 -

116 367

3 072 093

2 755 399 -

33 225

2 722 174

33 225

3 606 647
884 473

Kārtējie izdevumi
Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Transferti

Budžeta līdzekļu izmaiņas
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās

3 606 647
851 248

Aizņēmumi (neto)
Aizņēmumu saņemšana
Aizņēmumu atmaksa

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā

Domes priekšsēdētājs

-

-

639 295 -

83 142

556 153

2 310 673 1 671 378

83 142
-

2 227 531
1 671 378

-

206 234

206 234
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3.pielikums
Bauskas novada domes 29.12.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.16

Bauskas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta
ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām
euro
Funkciju
klasifikācijas
kods

2016.gada
pamatbudžets

Nosaukums

Resursi izdevumu segšanai

2016.gada
pamatbudžets ar
29.12.2016.
grozījumiem

grozījumi

27 993 125

122 989

28 116 114

25 304 582

69 567

25 374 149

5 339 075

95 026

5 434 101

16 884
1 183 085
624

3 850
32 294
8 197

20 734
1 215 379
8 821

5 950
1 151 068 330 932

234
3 000
11 847

6 184
1 148 068
342 779

Izdevumi - kopā

28 809 730 -

26 118

28 783 612

Uzturēšanas izdevumi

23 501 792

105 126

23 606 918

22 364 988

132 818

22 497 806

14 165 223

95 178

14 260 401

5 183 280

84 528

5 267 808

16 494
705 246

7 882

16 494
713 128

98 726 606 520

2 028
9 910

96 698
616 430

415 064 -

35 574

379 490

266 420
136 995 9 100

35 574
-

266 420
101 421
9 100

2 110

-

2 110

439

-

439

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija/dotācijas izglītībai

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

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas/dotācijas

Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti

Transferti
Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Norēķini par sociālo pakalpojumu iestāžu iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Pārējie norēķini
Transferts valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām
personām, budžeta nefinansētām iestādēm
Atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts
budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem

Kapitālie izdevumi
Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās
Aizņēmumu saņemšana
Aizņēmumu atmaksa
Līdzdalība komersantu pašu kapitālā

-

5 307 938 -

131 244

5 176 694

816 605 -

149 107

667 498

754 809
1 783 174 1 671 378
50 000

30 972
118 135
-

754 809
30 972
1 665 039
1 671 378
50 000

Konsolidācija
Resursi izdevumu segšanai

-

439

-

439

Transferts no pašvaldības pamatbudžeta

-

439

-

439

Izdevumi - kopā

-

439

-

439

Uzturēšanas izdevumi

-

439

-

439

-

439

-

439

-

439

-

439

Transferti
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

Bauskas novada administrācija
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta
nefinasēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti

9 814 566 -

74 408

9 740 158

8 362 907 12 365
122 578

96 555
3 850
6 216

8 266 352
16 215
128 794

985 345
330 932

234
11 847

234
985 345
342 779
1

Transferts no pašvaldības pamatbudžeta

439

Izdevumi - kopā

9 926 342 -

Uzturēšanas izdevumi

6 785 146 -

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti

Transferti
Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Norēķini par sociālo pakalpojumu iestāžu iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Pārējie norēķini
Transferts valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām
personām, budžeta nefinansētām iestādēm
Atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts
budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem

Kapitālie izdevumi
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmumu saņemšana
Aizņēmumu atmaksa
Līdzdalība komersantu pašu kapitālā

01.110

-

5 132

6 780 014
6 169 535

2 148 962

2 944

2 151 906

16 200
215 980 -

419

16 200
215 561

94 460 121 520

1 288
869

93 172
122 389

414 292 -

35 574

378 718

265 648
136 995 9 100

35 574
-

265 648
101 421
9 100

2 110

-

2 110

439

-

439

187 411

2 953 785

111 776 -

118 135 -

6 359

47 834
1 783 174 1 669 232
50 000

118 135
-

47 834
1 665 039
1 669 232
50 000

4 235

1 374 270

1 370 035
-

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

1 370 035
4 235

4235

1 370 035
1 366 039

4 235
4 235

1 374 270
1 370 274

1 324 464

2 965

1 327 429

1 143 151

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

1 143 151

41 575

1 270

42 845

1 500
40 075

1 270

2 770
40 075

3 996

3 996

1 737 780

1 737 780

1 736 783
997

1 736 783
997

68 548
68 548

68 548
68 548

52 348
16 200

52 348
16 200

Pašvaldības budžeta parāda darījumi
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Procentu izdevumi

Finansēšana

-

1 669 232

-

1 669 232

Aizņēmumu atmaksa

-

1 669 232

-

1 669 232

Rezerves fonds
Resursi izdevumu segšanai

6 168 -

5 880

288

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

6 168 -

5 880

288

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

6 168 6 168 -

5 880
5 880

288
288

6 168 -

5 880

288

Kārtējie izdevumi

03.390

9 733 799

30 861

1 370 035

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

01.890

192 543

Bauskas novada administrācija
Resursi izdevumu segšanai

01.720

439

6 138 674

3 141 196 -

Finansēšana

-

Dzimtsarakstu nodaļa
Resursi izdevumu segšanai

69 805

719

70 524

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

59 934
4 215
5 656

719

60 653
4 215
5 656

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

69 805
69 805

719
719

70 524
70 524

2

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

03.600

869

13 869

13 000

869

13 869

53 179

82 856
79 256 3 600

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

82 856
82 856

82 856
82 856

82 856

82 856

66 064

66 064

Resursi izdevumu segšanai

9 134

9 134

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 567
6 000
1 567

1 567
6 000
1 567

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

9 134
9 134

9 134
9 134

9 134

9 134

106 077

106 077

52 212
4 550
10 900
38 415

52 212
4 550
10 900
38 415

82 856
3 850
3 850

75 406
7 450

Projekts “Zivju resursu pavairošana Mūsas un Mēmeles upē”

Būvvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Pašvaldību budžetu transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi

106 077
106 077 -

367

106 077
105 710

106 077 -

367

105 710

99 284

-

99 284

367

367

1 726 548

24 977

1 751 525

866 186
860 362

24 977

891 163
860 362

2 982 709 1 215 056

70 656
24 099

2 912 053
1 239 155

24 099

1 239 155

Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

1 215 056

Kapitālie izdevumi

1 767 653 -

94 755

1 672 898

Finansēšana

1 256 161 -

95 633

1 160 528

95 633

13 608
1 146 920

143 812

23 652

167 464

134 734
9 078

23 652

158 386
9 078

168 617
124 974

23 652
4 668

192 269
129 642

124 974

4 668

129 642

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmuma saņemšana

04.600

13 000

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

Kārtējie izdevumi

04.510

56 655

Resursi izdevumu segšanai

Atlīdzība

04.430

-150

53 179

Sabiedriskās kārtības nodaļa

Kārtējie izdevumi

04.230

56 805

13 608
1 242 553 -

Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

51 922

51 922

Kapitālie izdevumi

43 643

Finansēšana

24 805

24 805

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

24 805

24 805

18 984

62 627

3

04.730

04.730

Projekts "Bauskas Rātsnama rekonstrukcija, 3.kārta"- Bauskas
Rātsnama vēsturiskā interjera izveide
Izdevumi- kopā
Kapitālie izdevumi

81 405
81 405

81 405
81 405

Finansēšana

81 405

81 405

Aizņēmuma saņemšana

81 405

81 405

Tūrisms
Resursi izdevumu segšanai

61 904

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Pašvaldību budžetu transferti

52 878 1 850
7 176

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

61 904
61 504

146

61 904
61 650

61 504

146

61 650

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

400 -

27 000

27 000

27 000

27 000

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

27 000
27 000

27 000
27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

Pašvaldības finansējums investīciju projektu īstenošanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

Kapitālie izdevumi

494 370 -

149 346

345 024

494 370 -

149 346

345 024

444 370 65 840 -

149 346
280

295 024
65 560

65 840 -

280

65 560

378 530 -

149 066

229 464

Finansēšana

-

50 000

-

50 000

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā

-

50 000

-

50 000

Atkritumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai

120 511

120 511

120 511

120 511

120 511
120 511

120 511
120 511

120 511

120 511

291 991

291 991

291 991

291 991

291 991
155 108

291 991
155 108

Kārtējie izdevumi

155 108

155 108

Kapitālie izdevumi

136 883

136 883

Resursi izdevumu segšanai

9 100

9 100

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

9 100

9 100

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

9 100
9 100

9 100
9 100

9 100

9 100

9 100

9 100

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

Notekūdeņu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

05.300

254

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Resursi izdevumu segšanai

05.200

146

Resursi izdevumu segšanai

Subsīdijas un dotācijas

05.100

49 266

Līdzfinansējums NVO ES fondu un citu projektu īstenošanai

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

04.740

52 647
2 081
7 176

49 266

Kapitālie izdevumi
04.740

61 904
231
231

Dalība biedrībā "Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra"

Transferti
Pārējie norēķini

4

06.200

Attīstības un plānošanas nodaļa
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas

Transferti
Transferts valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām
personām, budžeta nefinansētām iestādēm

Kapitālie izdevumi

06.200

143 243

175

147 805
146 178

273

143 516

123 189

123 189

1 000 -

448

1 000 -

448

552
552

2 110

2 110

2 110

2 110

1 452

175

1 627
500

500

500

341 953

341 953

341 953

341 953

341 953
30 185

341 953
30 185

29 185
1 000

29 185
1 000

1 000

1 000

311 768

311 768

164 853

164 853

156 296
8 557

156 296
8 557

164 853
126 703

164 853
126 703

Kārtējie izdevumi

126 703

126 703

Kapitālie izdevumi

38 150

38 150

872 657

872 657

872 657

872 657

872 657
872 657

872 657
872 657

872 657

872 657

Projektu sagatavošanas izdevumiem

Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi
Ielu apgaismošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

Teritoriju apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

Pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana
Resursi izdevumu segšanai

72 240

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

55 044 17 196

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

72 240
72 240

72 240
72 240

72 240

72 240

Resursi izdevumu segšanai

45 000

45 000

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

45 000

45 000

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

45 000
45 000

45 000
45 000

Kārtējie izdevumi

06.600

147 805
146 353 -

500

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

06.600

147 305

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

06.600

147 305

147 305

Finansēšana

Resursi izdevumu segšanai

06.400

147 305

72 240
1 750
1 750

53 294
18 946

Mājokļu un teritoriju apsaimniekošanas darbības atbalsta
pasākumi

Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas

45 000 -

3 301
3 301

3 301
41 699

40 000 -

3 301

36 699
5

Sociālie pabalsti

06.600

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

09.510

660 632

45 000

594 176
3 552
62 904

615 632
521 821

45 000

660 632
521 821

521 821

521 821

246 875

2 936

249 811

93 811

45 000

138 811

350 553

9 030

359 583

350 553

9 030

359 583

407 986
349 354

9 030
9 030

417 016
358 384

349 354

9 030

358 384
214 553

Kapitālie izdevumi

58 632

58 632

Finansēšana

57 433

57 433

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmuma saņemšana

8 921
48 512

8 921
48 512

Transporta pārvadājumu nodrošināšana sporta un kultūras jomā
Resursi izdevumu segšanai

30 904

1 500

32 404

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

30 904

1 500

32 404

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

30 904
30 904

1 500
1 500

32 404
32 404

30 904

1 500

32 404

IZM projekts "Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta
"Sports" standarta īstenošanai Bauskas novada izglītības
iestādēs"
Resursi izdevumu segšanai

6 903

6 903

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferti

3 452
3 451

3 452
3 451

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

6 903
5 099

6 903
5 099

Kārtējie izdevumi

5 099

5 099

Kapitālie izdevumi

1 804

1 804

Resursi izdevumu segšanai

11 958

11 958

Valsts budžeta transferti

11 958

11 958

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

11 958
11 958

11 958
11 958

10 949

10 949

ESF darbības programmas projekts "PROTI un DARI!"

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

09.600

45 000

549 176
3 552
62 904

214 553

Kārtējie izdevumi

09.210

615 632

Autotransports
Resursi izdevumu segšanai

08.620

5 000

Saimnieciskā nodaļa
Resursi izdevumu segšanai

06.600

5 000

6 649

6 649

1 009

1 009

1 009

1 009

Transporta pārvadājumu nodrošināšana izglītības jomā
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

194 169 -

10 530

183 639

194 169 -

10 530

183 639

194 169 194 169 -

10 530
10 530

183 639
183 639

194 169 -

10 530

6

183 639

09.600

Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un
materiāli tehniskās bāzes modernizācija
Resursi izdevumu segšanai

35 586

16 618

52 204

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

35 586

16 618

52 204

446 290 275 810

5 884
2 086

440 406
277 896

2 086

277 896

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

Kapitālie izdevumi

170 480 -

7 970

162 510

Finansēšana

410 704 -

22 502

388 202

410 704 -

22 502

388 202

Aizņēmuma saņemšana

09.810

Izglītības nodaļa
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

09.820

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Pašvaldību budžetu transferti
Transferts no pašvaldības pamatbudžeta

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

123 309
4 870

128 179
128 179

128 179
128 179

108 023

108 023

86 151

86 151

20 156

20 156

20 156

20 156

266 087
23 144 242 504
439

266 087
8 986
8 986

14 158
251 490
439

266 087
266 087

266 087

266 087

265 648

265 648

439

439

Resursi izdevumu segšanai

57 660

57 660

Valsts budžeta transferti

57 660

57 660

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

57 660
5 071

57 660
5 071

5 071

5 071

52 589

52 589

Resursi izdevumu segšanai

3 571

3 571

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

3 571

3 571

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

3 571
3 571

3 571
3 571

391
3 180

391
3 180

3 180

3 180

Resursi izdevumu segšanai

41 365

41 365

Valsts budžeta transferti

41 365

41 365

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

41 365
41 365

41 365
41 365

Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts
budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem

Mācību literatūras iegāde

Kārtējie izdevumi

Kapitālie izdevumi
Bauskas pilsētas sociālo dzīvokļu Mēmeles ielā 2B un Rīgas ielā
64B uzturēšana

Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

10.500

128 179

123 309
4 870

266 087
266 087

Transferti

10.200

128 179

Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Resursi izdevumu segšanai

09.820

275 810

ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās"

Kārtējie izdevumi

3 265

3 265
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Atlīdzība

1 479

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

10.700

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Pašvaldību budžetu transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas

Transferti
Norēķini par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

38 100

161 955 -

34 383

127 572

119 118 42 837

37 244
2 861

81 874
45 698

161 955 161 955 -

34 383
34 383

127 572
127 572

24 960

1 191

26 151

24 960

1 191

26 151

136 995 -

35 574

101 421

136 995 -

35 574

101 421

Resursi izdevumu segšanai

1 745

1 745

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

1 745

1 745

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

1 745
1 745

1 745
1 745

1 745

1 745

ESF projekts “Atver sirdi Zemgalē!”
Resursi izdevumu segšanai

7 200

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta
nefinasēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti

7 200 -

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

7 200
7 200

7 200
7 200

7 200
7 200

7 200
7 200

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

7 200
234

6 966

234

234

Izglītība

09.000
Resursi izdevumu segšanai

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija / dotācija izglītībai

Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Valsts budžeta transferti
No valsts budžeta daļēji finansēto publisko personu un budžeta nefinansēto
iestāžu transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Transferti
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

Kapitālie izdevumi
Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.100

38 100

Transporta pārvadājumu nodrošināšana sociālās aizsardzības
jomā

Kārtējie izdevumi

10.900

1 487

38 100

Norēķini par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Resursi izdevumu segšanai

10.920

8

38 100

11 998 367

113 960

12 112 327

11 829 775

97 373

11 927 148

5 339 075

95 026

5 434 101

141
157 291
624
8 036

8 390
8 197
-

141
165 681
8 821
8 036

2 500

-

2 500

12 403 806
10 779 985

113 960
95 307

12 517 766
10 875 292

10 768 355

94 719

10 863 074

8 453 039

92 154

8 545 193

5 183 280

84 528

5 267 808

11 191

588

11 779

11 191

588

11 779

439
439

1 623 821
405 439

18 653

439
439

1 642 474

-

405 439

405 439

526 877

1 413

528 290

514 529

1 413

515 942

96 078

2 153

98 231

405 439

Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaulīte"
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

8

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

09.100

12 348

12 348

547 804
547 804

1 413
1 413

549 217
549 217

547 804

1 413

549 217

439 641

5 138

444 779

96 078

2 153

98 231

Finansēšana

20 927

20 927

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

20 927

20 927

Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte"
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

767 869

1 887

769 756

750 210

1 887

752 097

129 683

2 442

132 125

17 659

17 659

777 303
777 303

1 887
1 887

779 190
779 190

777 303

1 887

779 190

642 303

2 442

644 745

129 683

2 442

132 125

Finansēšana

9 434

9 434

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

9 434

9 434

Bauskas Valsts ģimnāzija
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

09.210

22 394

1 056 496

1 017 215

13 557

1 030 772

492 189

13 452

505 641

12 401
4 486

640
-

13 041
4 486

1 080 189
925 231

22 394
21 300

1 102 583
946 531

925 035

21 300

946 335

706 698

13 822

720 520

494 130

13 452

507 582

196

-

196

196

-

196

154 958

1 094

156 052

Finansēšana

46 087

-

46 087

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

46 087

-

46 087

Bauskas Valsts ģimnāzija
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

09.210

1 034 102

1 034 102

14 197

1 048 299

1 017 215

13 557

1 030 772

492 189

13 452

505 641

12 401
4 486

640

13 041
4 486

1 045 071
890 113

14 197
13 103

1 059 268
903 216

889 917

13 103

903 020

705 410

13 452

718 862

494 130

13 452

507 582

196

196

196

196

154 958

1 094

156 052

Finansēšana

10 969

10 969

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

10 969

10 969

Bauskas Valsts ģimnāzija-ERASMUS+ programmas projekts
"Slow down, Move your body, Improve your diet, Learn for life,
and Enjoy school time - S.M.I.L.E "
Resursi izdevumu segšanai

8 197

8 197
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Ārvalstu finanšu palīdzība

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

09.210

8 197

19 127
19 127

8 197
8 197

27 324
27 324

19 127

8 197

27 324

1 288

370

1 658

Finansēšana

19 127

19 127

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

19 127

19 127

15 991
15 991

15 991
15 991

15 991

15 991

15 991
15 991

15 991
15 991

Bauskas Valsts ģimnāzija- ERASMUS+ programmas
2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekts
projekts "Dispute, discuss, develop"
Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.210

8 197

Bauskas sākumskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

689 520

7 737

697 257

688 920

7 737

696 657

429 766

7 618

437 384

600

600

692 572
687 962

7 737
7 399

700 309
695 361

687 962

7 399

695 361

547 690

7 618

555 308

431 225

7 618

438 843

Kapitālie izdevumi

4 610

338

4 948

Finansēšana

3 052

3 052

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 052

3 052

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Bauskas 2.vidusskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

09.210

1 177 579

11 329

1 188 908

1 172 944

10 470

1 183 414

660 194

9 684

669 878

4 635

859

5 494

1 208 911
1 203 101

11 329
11 329

1 220 240
1 214 430

1 203 101

11 329

1 214 430

913 336

9 684

923 020

660 631

9 684

670 315

5 810

-

5 810

Finansēšana

31 332

-

31 332

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

31 332

-

31 332

Bauskas 2.vidusskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

1 177 579

11 329

1 188 908

1 172 944

10 470

1 183 414

660 194

9 684

669 878

4 635

859

5 494

1 187 138
1 181 328

11 329
11 329

1 198 467
1 192 657

1 181 328

11 329

1 192 657

913 336

9 684

923 020

660 631

9 684

670 315

Kapitālie izdevumi

5 810

5 810

Finansēšana

9 559

9 559

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

9 559

9 559
10

09.210

Bauskas 2.vidusskola - ERASMUS+ programmas
2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekts
"Booktrailers and Videostorytelling: How to teach and learn
Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

21 773
21 773

21 773
21 773

21 773

21 773

Finansēšana

21 773

21 773

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

21 773

21 773

Kārtējie izdevumi

09.210

Bauskas pilsētas pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

09.210

644 621

10 114

637 156

365 007

8 150

373 157

5 659

1 806

7 465

650 127
637 804

11 920
13 120

662 047
650 924

637 804

13 120

650 924

493 561

9 403

502 964

369 937

8 150

378 087

1 200

11 123

12 323 -

Finansēšana

17 426

17 426

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

17 426

17 426

Mežgaļu pamatskola
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

275 530

2 633

278 163

272 805

2 397

275 202

133 599

3 014

136 613

2 725

236

2 961

290 292

2 633

292 925

289 472
289 472

2 633
2 633

292 105
292 105

230 075

3 014

233 089

135 827

3 014

138 841

820

820

Finansēšana

14 762

14 762

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

14 762

14 762

Griķu pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

09.210

11 920

627 042

Kapitālie izdevumi

Resursi izdevumu segšanai

09.210

632 701

510 090

8 156

518 246

504 582

7 657

512 239

187 902

3 334

191 236

5 508

499

6 007

540 534
538 748

8 156
9 012

548 690
547 760

538 748

9 012

547 760

432 994

6 768

439 762

190 260

3 334

193 594

1 786 -

856

930

Finansēšana

30 444

30 444

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

30 444

30 444

Codes pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

416 736

4 964

421 700

411 534

4 964

416 498

196 658

4 349

201 007

5 202

5 202

427 536
426 316

4 964
4 964

432 500
431 280

426 316

4 964

431 280
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Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

306 589

4 349

310 938

199 214

4 349

203 563

1 220

1 220

Finansēšana

10 800

10 800

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

10 800

10 800

Uzvaras vidusskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

09.210

662 786

269 123

4 273

273 396

8 968

-

8 968

714 321
712 691

3 397
3 397

717 718
716 088

712 691

3 397

716 088

511 902

4 273

516 175

269 123

4 273

273 396

1 630

Finansēšana

45 964

-

45 964

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

45 964

-

45 964

Uzvaras vidusskola

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

668 357

3 397

671 754

659 389

3 397

662 786

269 123

4 273

273 396

8 968

8 968

712 744
711 114

3 397
3 397

716 141
714 511

711 114

3 397

714 511

511 902

4 273

516 175

269 123

4 273

273 396

1 630

1 630

Finansēšana

44 387

44 387

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

44 387

44 387

1 577
1 577

1 577
1 577

1 577

1 577

Finansēšana

1 577

1 577

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 577

1 577

Uzvaras vidusskola - Projekts "Skolu daudzpusējā partnerība"

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

Pamūšas speciālā internātpamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

895 425

12 496

907 921

888 565

12 496

901 061

888 565

12 496

901 061

6 860

6 860

941 048
927 446 -

12 496
6 024

953 544
921 422

927 446 -

6 024

921 422

704 936

1 998

706 934

704 936

1 998

706 934

Kapitālie izdevumi

13 602

18 520

32 122

Finansēšana

45 623

45 623

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

45 623

45 623

Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

09.210

671 754

3 397

-

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

09.210

3 397

659 389

1 630

Resursi izdevumu segšanai

09.210

668 357

Īslīces vidusskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

777 523

101

777 624

771 835

101

771 936

345 519

1 649

347 168
12

Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

09.210

794 604
786 169

786 068

101

786 169

639 965

1 649

641 614

350 688

1 649

352 337

Finansēšana

16 980

16 980

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

16 980

16 980

139 538

139 538

135 512

135 512

133 223

133 223

4 026

4 026

173 020
173 020

173 020
173 020

173 020

173 020

133 611

133 611

133 611

133 611

Finansēšana

33 482

33 482

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

33 482

33 482

Mežotnes internātvidusskola

valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Mežotnes pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi

278 529

1 591

280 120

275 784

1 591

277 375

136 199

2 216

138 415

2 745

2 745

298 301
289 334

1 591
1 591

299 892
290 925

289 334

1 591

290 925

227 880

2 216

230 096

138 341

2 216

140 557

8 967

8 967

Finansēšana

19 772

19 772

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

19 772

19 772

Ozolaines pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

302 531

3 986

306 517

299 099

3 986

303 085

146 428

3 867

150 295

3 432

3 432

304 225
303 185

3 986
3 836

308 211
307 021

303 185

3 836

307 021

244 681

3 867

248 548

146 428

3 867

150 295

Kapitālie izdevumi

1 040

150

1 190

Finansēšana

1 694

1 694

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 694

1 694

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

09.210

101
101

8 435

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

09.210

794 503
786 068

141
5 547

8 435

Resursi izdevumu segšanai

09.210

141
5 547

Vecsaules pamatskola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

508 603

11 465

520 068

505 579

11 465

517 044

222 219

12 188

234 407

3 024

3 024

517 909
516 799

11 465
11 105

516 799

11 105

529 374
527 904
527 904
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Atlīdzība

414 888

12 188

427 076

222 226

12 188

234 414

Kapitālie izdevumi

1 110

360

1 470

Finansēšana

9 306

9 306

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

9 306

9 306

atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta dotācija

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta dotācijas

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

-

1 737 093

286 426

1 731 293
-

286 426

5 800

-

5 800

1 748 110
438 364

-

1 748 110
438 364

431 044

-

431 044

380 207

-

380 207

286 426

-

286 426

-

7 320

7 320

-

7 320

1 309 746

-

1 309 746

Finansēšana

11 017

-

11 017

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

11 017

-

11 017

Kapitālie izdevumi

Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
Resursi izdevumu segšanai

428 481

428 481

422 681

422 681

286 426

286 426

5 800

5 800

439 498
438 364

439 498
438 364

431 044

431 044

380 207

380 207

286 426

286 426

7 320

7 320

7 320

7 320

1 134

1 134

Finansēšana

11 017

11 017

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

11 017

11 017

1 308 612

1 308 612

1 308 612

1 308 612

1 308 612
1 308 612

1 308 612
1 308 612

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta dotācija

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta dotācijas

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

09.510

-

1 731 293

7 320

Sociālie pabalsti

09.510

1 737 093

Daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra būvniecība Bauskā
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi- kopā
Kapitālie izdevumi
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija interešu izglītībai

Ārvalstu finanšu palīdzība
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi
Finansēšana

215 356

5 469

220 825

200 115

3 319

203 434

68 600

3 319

71 919

624
14 617

2 150

624
16 767

244 269
239 769

5 469
5 469

249 738
245 238

236 094

4 881

240 975

154 899

3 321

158 220

72 819

3 319

76 138

3 675

588

4 263

3 675

588

4 263

4 500

-

28 913

-

4 500
28 913
14

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.510

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta mērķdotācija interešu izglītībai

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta mērķdotācijas

Kapitālie izdevumi
Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

5 469

220 825

200 115

3 319

203 434

68 600

3 319

71 919

14 617
624

2 150

16 767
624

231 426
226 926

5 469
5 469

236 895
232 395

226 926

5 469

232 395

153 603

3 321

156 924

72 819

3 319

76 138

4 500

4 500

16 070
16 070

16 070
16 070

12 843
12 843

12 843
12 843
588

8 580

3 675

588

4 263

3 675

588

4 263

1 296

Sociālie pabalsti

1 296

Finansēšana

12 843

12 843

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

12 843

12 843

Bauskas Mākslas skola
Resursi izdevumu segšanai

60 868

2 453

63 321

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

48 868

253

49 121

30 092

253

30 345

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

12 000

2 200

14 200

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

61 388
61 388

2 453
2 453

63 841
63 841

61 388

2 453

63 841

56 105

1 219

57 324

30 092

253

30 345

valsts budžeta dotācija

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
atlīdzība no valsts budžeta dotācijas

Finansēšana

520

520

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

520

520

Bauskas Mūzikas skola
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
valsts budžeta dotācija

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti
No valsts budžeta daļēji finansēto publisko personu un budžeta nefinansēto
iestāžu transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

383 540

569

384 109

353 955

569

354 524

121 605

569

122 174

23 535
3 550

23 535
3 550

2 500

2 500

391 444
298 180

569
322

392 013
298 502

297 741

322

298 063

815

270 263

569

122 174

271 078 -

atlīdzība no valsts budžeta dotācijas

Transferti
Transferts uz pašvaldības pamatbudžetu

Kapitālie izdevumi

10.400

215 356

9 168 -

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

09.510

28 913

Bauskas Bērnu un jauniešu centrs- ERASMUS+ prpgrammas
projekts "GIVE ME FIVE"
Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

09.510

-

Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
Resursi izdevumu segšanai

09.510

28 913

121 605

439

439

439

439

93 264

247

93 511

Finansēšana

7 904

7 904

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

7 904

7 904

Bauskas novada bāriņtiesa
15

Resursi izdevumu segšanai

112 757

112 757

109 277
3 480

109 277
3 480

117 150
116 930

117 150
116 930

116 930

116 930

105 385

105 385

220

220

Finansēšana

4 393

4 393

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

4 393

4 393

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi

Bauskas novada Sociālais dienests
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti

Transferti
Norēķini par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

1 083 364
1 373
96 857

1 277 696
1 034 552

5 270
4 814

1 282 966
1 039 366

3 486

619 695

623 181 544 772

-

544 772

410 599

8 300

418 899

4 266 406 333

740
9 040

3 526
415 373

772

-

772

772

-

772

456

243 600

Finansēšana

101 372

-

101 372

101 372

-

101 372

Bauskas novada Sociālais dienests
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti

Transferti
Norēķini par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

1 004 514

7 470

1 011 984

1 000 717
1 373
2 424

7 470

1 008 187
1 373
2 424

1 105 886
862 742

7 470
7 014

1 113 356
869 756

1 286

450 085

8 300

418 899

451 371 402 425

410 599
4 266 406 333

402 425
740

3 526

9 040

415 373

772

772

772

772

Kapitālie izdevumi

243 144

Finansēšana

101 372

101 372

101 372

101 372

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

456

243 600

Aprūpes mājās pakalpojumi Bauskas novadā
Resursi izdevumu segšanai

60 751 -

2 200

58 551

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

60 751 -

2 200

58 551

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

60 751 60 751 -

2 200
2 200

58 551
58 551

60 751 -

2 200

58 551

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

10.700

1 181 594

5 270
-

243 144

Resursi izdevumu segšanai

10.700

5 270

1 078 094
1 373
96 857

Kapitālie izdevumi
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

10.700

1 176 324

56 443

56 443

Asistenta pakalpojumu nodrošināšana personām, kurām noteikta
I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu
vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas
nepieciešamību
16

Resursi izdevumu segšanai

94 433

94 433

Valsts budžeta transferti

94 433

94 433

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

94 433
94 433

94 433
94 433

94 433

94 433

72 879

72 879

Resursi izdevumu segšanai

16 626

16 626

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

16 626

16 626

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi

16 626
16 626

16 626
16 626

16 626

16 626

13 025

13 025

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

10.700

Projekts "Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Bauskas novadā"

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Sporta centrs "Mēmele"

08.100

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

17 230

311 068

287 127
6 711

17 230

304 357
6 711

303 449
303 449

17 230
17 230

320 679
320 679

285 459

17 230

302 689

164 413

164 413

17 990

17 990

17 990

17 990

Finansēšana

9 611

9 611

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

9 611

9 611

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Bauskas Centrālā bibliotēka

08.210

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

576 565

121

576 686

575 965
600

121

575 965
721

583 542
544 971 -

121
1 288

583 663
543 683

544 971 -

1 288

543 683

464 428

Kapitālie izdevumi

38 571

464 428

1 409

39 980

Finansēšana

6 977

6 977

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

6 977

6 977

08.220

Bauskas pils muzejs
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta
nefinasēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

533 870 -

3 000

530 870

356 631
116 739

356 631
116 739

3 000
57 500 -

3 000

3 000
54 500

543 485 454 248 -

33 972
19 403

509 513
434 845

454 248 -

19 403

434 845

280 181

Kapitālie izdevumi

08.220

293 838

89 237 -

Finansēšana

9 615 -

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās

9 615

280 181

14 569

74 668

30 972 -

21 357

30 972

9 615
30 972

341

254 048

Bauskas muzejs
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

253 707
246 419

246 419
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Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta
nefinasēto iestāžu transferti

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

6 838

341

7 179

450

450

261 560
260 079

341
341

261 901
260 420

260 079

341

260 420

216 820

216 820

Kapitālie izdevumi

1 481

1 481

Finansēšana

7 853

7 853

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

7 853

7 853

422 261

422 261

406 399
15 862

406 399
15 862

431 154
431 154

431 154
431 154

430 654

430 654

272 276

272 276

500

500

500

500

Finansēšana

8 893

8 893

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

8 893

8 893

Bauskas Kultūras centrs

08.230

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi- kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Pansionāts "Derpele"

10.200

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

735 292

5 311

740 603

416 044
319 248

5 311

416 044
324 559

5 311
555

761 818
752 665

1 125

729 301

756 507
753 220 728 176

Atlīdzība

418 856

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

418 856

25 044 -

1 680

23 364

25 044 -

1 680

23 364

5 866

9 153

3 287

Finansēšana

21 215

21 215

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

21 215

21 215

Brunavas pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai

234 460

2 070

236 530

204 499
171
29 790

2 070

204 499
171
31 860

Izdevumi - kopā

243 107

2 070

245 177

Uzturēšanas izdevumi

240 506

2 667

243 173

237 371

2 033

239 404

138 553

-

138 553

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

01.110

3 135

634

3 769

3 135

634

3 769

Kapitālie izdevumi

2 601 -

597

2 004

Finansēšana

8 647

-

8 647

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

8 647

-

8 647

Brunavas pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

28 774 -

634

28 140

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

28 724 50

634

28 090
50
18

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

885

Finansēšana

7 511

7 511

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

7 511

7 511

Izdevumi - kopā

1 136

1 136

Kapitālie izdevumi

1 136

1 136

Finansēšana

1 136

1 136

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 136

1 136

Resursi izdevumu segšanai

2 200

2 200

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 200

2 200

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

2 200
2 200

2 200
2 200

2 200

2 200

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Tunkūnu ciemā

Ielu apgaismošana

Īpašumu apsaimniekošana

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

143 598

2 070

145 668

137 835
121
5 642

2 070

137 835
121
7 712

143 598
142 133

2 070
2 667

145 668
144 800

142 133

2 667

144 800

72 146

Kapitālie izdevumi

1 465 -

72 146

597

868

Komunālā saimniecība
Resursi izdevumu segšanai

27 184

27 184

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 386
23 798

3 386
23 798

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

27 184
27 184

27 184
27 184

27 184

27 184

13 330

13 330

Resursi izdevumu segšanai

30 454

30 454

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

30 104
350

30 104
350

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

30 454
30 454

30 454
30 454

30 454

30 454

23 660

23 660

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kultūras pasākumi

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

09.600

34 766
885

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

08.290

634

885

Resursi izdevumu segšanai

06.600

35 400 -

29 417

Kārtējie izdevumi

06.600

35 651
35 651

885

Sociālie pabalsti

06.400

634
634

29 417

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

05.200

36 285 36 285 -

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

2 250

634

2 884

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 250

634

2 884

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

2 250
2 250

634
634

2 884
2 884

2 250

634

2 884

2 250

634

2 884

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Ceraukstes pagasta pārvalde
19

Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

01.110

187 582
187 582

4 606
4 606

192 188
192 188

179 733

4 181

183 914

105 954

-

105 954

7 849

425

8 274

7 849

425

8 274

-

8 704

8 704

-

8 704

Ceraukstes pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

30 607 -

825

29 782

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

30 557 50

825

29 732
50

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

35 895
35 895

-825
-825

35 070
35 070

35 246 -

825

34 421

29 547

29 547

649

649

649

649

Finansēšana

5 288

5 288

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

5 288

5 288

Sociālie pabalsti

Ielu apgaismošana
Resursi izdevumu segšanai

3 000

400

3 400

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

3 000

400

3 400

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

3 000
3 000

400
400

3 400
3 400

3 000

400

3 400

Resursi izdevumu segšanai

55 244

10

55 254

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

55 096
148

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

55 244
55 244

10
10

55 254
55 254

55 244

10

55 254

Kārtējie izdevumi

Īpašumu apsaimniekošana

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

55 096
158

10

30 250

30 250

Komunālā saimniecība
Resursi izdevumu segšanai

49 292

4 596

53 888

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 868
46 424

4 596

2 868
51 020

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

52 708
52 708

4 596
4 596

57 304
57 304

52 708

4 596

57 304

Kārtējie izdevumi

08.290

131 866
50
51 568

8 704

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

06.600

183 484

4 606

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

Atlīdzība

06.600

4 606

131 866
50
46 962

Finansēšana

Kārtējie izdevumi

06.400

178 878

Atlīdzība

21 071

21 071

Finansēšana

3 416

3 416

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 416

3 416

Resursi izdevumu segšanai

33 535

33 535

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

33 145
390

33 145
390

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

33 535
33 535

33 535
33 535

Kultūras pasākumi

Kārtējie izdevumi

33 535

33 535
20

Atlīdzība

09.600

25 086

25 086

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

7 200

425

7 625

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

7 200

425

7 625

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

7 200
7 200

425
425

7 625
7 625

7 200

425

7 625

7 200

425

7 625

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Codes pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

01.110

219 815
120
101 186

363 130
338 976 -

500
270

363 630
338 706

336 993 -

270

336 723

193 881

-

193 881

294
1 689

-

294
1 689

1 689

-

1 689

770

24 924

Finansēšana

42 509

-

42 509

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Aizņēmumu atmaksa

44 655
2 146

-

-

44 655
2 146

-

Codes pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

28 033

28 033

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

27 913
120

27 913
120

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

40 438
40 438

40 438
40 438

39 199

39 199

34 224

34 224

1 239

1 239

1 239

1 239

Finansēšana

12 405

12 405

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

12 405

12 405

Resursi izdevumu segšanai

2 440

2 440

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 440

2 440

294
294

294
294

294

294

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Pašvaldības budžeta parāda darijumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Procentu izdevumi

Finansēšana

-

2 146

-

2 146

Aizņēmumu atmaksa

-

2 146

-

2 146

Ielu apgaismošana
Resursi izdevumu segšanai

3 753

3 753

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

3 753

3 753

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

3 753
3 753

3 753
3 753

3 753

3 753

138 838

138 838

138 599
239

138 599
239

Kārtējie izdevumi

06.600

321 121

500

24 154

Atlīdzība

06.400

500

219 815
120
100 686

Kapitālie izdevumi

Kārtējie izdevumi

01.720

320 621

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

21

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

138 838
138 838

138 838
138 838

138 838

138 838

93 078

93 078

101 087

101 087

1 340
99 747

1 340
99 747

133 337
109 987

133 337
109 987

109 987

109 987

33 732

33 732

Kapitālie izdevumi

23 350

23 350

Finansēšana

32 250

32 250

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

32 250

32 250

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

06.600

Komunālā saimniecība
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

08.290

Kultūras pasākumi
Resursi izdevumu segšanai

46 020

500

46 520

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

45 320
700

500

45 320
1 200

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

46 020
45 216

500
-270

46 520
44 946

45 216

-270

44 946

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

32 847

Kapitālie izdevumi
09.600

804

32 847

770

1574

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

450

450

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

450

450

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

450

450

450
450

450
450

450

450

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Dāviņu pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai

108 636

-

108 636

84 576
35
24 025

-

84 576
35
24 025

128 897
124 941

-

128 897
124 941

122 008

-

122 008

64 238

-

64 238

2 933

-

2 933

2 933

-

2 933

3 956

-

3 956

Finansēšana

20 261

-

20 261

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

20 261

-

20 261

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

01.110

Dāviņu pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

19 262

19 262

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

18 822
35
405

18 822
35
405

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

33 172
33 172

33 172
33 172

32 759

32 759

28 697

28 697

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

413

413
22

Sociālie pabalsti

06.400

413

413

Finansēšana

13 910

13 910

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

13 910

13 910

Resursi izdevumu segšanai

1 224

1 224

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

1 224

1 224

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

1 224
1 224

1 224
1 224

1 224

1 224

Resursi izdevumu segšanai

27 566

27 566

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 850
22 716

4 850
22 716

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

33 917
29 961

33 917
29 961

29 961

29 961

8 923

8 923

Kapitālie izdevumi

3 956

3 956

Finansēšana

6 351

6 351

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

6 351

6 351

Resursi izdevumu segšanai

39 035

39 035

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

38 131
904

38 131
904

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

39 035
39 035

39 035
39 035

39 035

39 035

19 364

19 364

Resursi izdevumu segšanai

19 029

19 029

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

19 029

19 029

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

19 029
19 029

19 029
19 029

19 029

19 029

7 254

7 254

Resursi izdevumu segšanai

2 520

2 520

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

2 520

2 520

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

2 520
2 520

2 520
2 520

2 520

2 520

2 520

2 520

Ielu apgaismošana

Kārtējie izdevumi

06.600

Komunālā saimniecība

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

06.600

Īpašumu apsaimniekošana

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

08.290

Kultūras pasākumi

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

09.600

Skolēnu pārvadājumi

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Gailīšu pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

267 103

6 821

273 924

172 399
90
92 616
1 998

6 821
-

179 220
90
92 616
1 998

275 037
256 811

6 821
3 608

281 858
260 419

254 843

3 900

258 743

137 383

80

137 463

1 968 -

292

1 676

1 968 -

292

1 676
23

Kapitālie izdevumi

01.110

18 226

3 213

21 439

Finansēšana

7 934

-

7 934

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

7 934

-

7 934

Gailīšu pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

40 168

40 168

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

40 078
90

40 078
90

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

40 702
40 342

40 702
40 342

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

06.400

35 126

767 -

7

760

767 -

7

760

360

Finansēšana

534

534

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

534

534

Ielu apgaismošana
Resursi izdevumu segšanai

3 609

585

4 194

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

3 609

585

4 194

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

3 744
3 744

585
585

4 329
4 329

3 744

585

4 329

Finansēšana

135

135

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

135

135

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai

83 243

404

83 647

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

72 845
8 400
1 998

404

73 249
8 400
1 998

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

89 012
88 252

404
404

89 416
88 656

88 252

404

88 656

Atlīdzība

48 718

48 718

960

960

Finansēšana

5 769

5 769

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

5 769

5 769

Kapitālie izdevumi

Komunālā saimniecība
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi

08.290

39 582

80

360

Kārtējie izdevumi

06.600

7

35 046

Kapitālie izdevumi

Kārtējie izdevumi

06.600

39 575

100 491

5 627

106 118

19 125
81 366

5 627

24 752
81 366

101 601
84 495

5 627
2 414

107 228
86 909

84 495

2 414

86 909

28 491

16 906

28 491

3 213

20 119

Finansēšana

1 110

1 110

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 110

1 110

Kultūras pasākumi
Resursi izdevumu segšanai

38 391

490

38 881

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

35 541
2 850

490

36 031
2 850

Izdevumi - kopā

38 777

490

39 267
24

Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

09.600

38 777

490

39 267

38 777

490

39 267

25 128

25 128

Finansēšana

386

386

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

386

386

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

1 201 -

285

916

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

1 201 -

285

916

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

1 201 1 201 -

285
285

916
916

1 201 -

285

916

1 201 -

285

916

347 861

223

348 084

334 729
160
12 972

223

334 729
160
13 195

365 862
361 683 -

223
307

366 085
361 376

359 114 -

633

358 481

-

173 118

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Īslīces pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

01.110

326

2 895

2 569

326

2 895

4 179

530

4 709

18 001

-

18 001

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

18 001

-

18 001

Īslīces pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

36 508 -

2 028

34 480

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi

36 338 10
160

2 028

34 310
10
160

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

38 984 38 984 -

2 028
2 028

36 956
36 956

37 096 -

2 028

35 068

31 891 -

1 702

30 189

Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 888

1 888

1 888

1 888

Finansēšana

2 476

2 476

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

2 476

2 476

Resursi izdevumu segšanai

9 616

9 616

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

9 616

9 616

11 286
11 286

11 286
11 286

11 286

11 286

Finansēšana

1 670

1 670

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 670

1 670

Sociālie pabalsti

Ielu apgaismošana

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi

06.600

2 569

Finansēšana

Kārtējie izdevumi

06.400

173 118

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

196 026

223

196 249

189 714
6 312

223

189 714
6 535

206 730
205 730

223
223

205 953

205 730

223

205 953

206 953

72 274

72 274
25

Kapitālie izdevumi
Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
08.290

1 000

10 704

10 704

10 704

10 704

Kultūras pasākumi
Resursi izdevumu segšanai

105 030

1 702

106 732

98 380
6 650

1 702

100 082
6 650

108 181
105 002

1 702
1 172

109 883
106 174

105 002

1 172

106 174

68 953

1 702

70 655

Kapitālie izdevumi

3 179

530

3 709

Finansēšana

3 151

3 151

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 151

3 151

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

09.600

1 000

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

681

326

1 007

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

681

326

1 007

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

681
681

326
326

1 007
1 007

681

326

1 007

681

326

1 007

385 591

3 272

388 863

281 698
110
103 783

2 675
597

284 373
110
104 380

396 026
292 555 -

3 272
3 038

399 298
289 517

291 414 -

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Mežotnes pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

01.110

288 376

-

129 290

1 141

-

1 141

1 141

-

1 141

103 471

6 310

109 781

Finansēšana

10 435

-

10 435

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

10 435

-

10 435

Mežotnes pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

40 021

40 021

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

39 911
110

39 911
110

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

41 492
41 492

41 492
41 492

40 666

40 666

30 061

30 061

826

826

826

826

Finansēšana

1 471

1 471

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 471

1 471

Resursi izdevumu segšanai

23 350

23 350

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

12 684
10 666

12 684
10 666

Izdevumi - kopā
Kapitālie izdevumi

23 350
23 350

23 350
23 350

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

05.200

3 038

129 290

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Mežotnes pagasta
Garozas un Strēlnieku ciemā

26

06.400

Ielu apgaismošana
Resursi izdevumu segšanai

15 924

3 272

19 196

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

15 924

3 272

19 196

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

15 934

3 272

19 206

Kārtējie izdevumi

Kapitālie izdevumi

14 434

Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

06.600

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

17 706

10
10

10
10

168 913

168 913

78 262
90 651

78 262
90 651

168 913
104 757

168 913
104 757

104 757

104 757

21 385

21 385

64 156

64 156

103 507
101 341
2 166

103 507
-550
550

100 791
2 716

112 050
110 519 -

2 703

112 050
107 816

110 519 -

2 703

107 816

50 766

Kapitālie izdevumi

1 531

Finansēšana

8 543
8 543

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

50 766

2 703

4 234
8 543
8 543

Kultūras pasākumi
Resursi izdevumu segšanai

33 625

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

33 325 300

47
47

33 278
347

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

33 972
33 972 -

335

33 972
33 637

33 972 -

335

33 637

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

33 625

27 078

Kapitālie izdevumi

09.600

3 272

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai

08.290

1 500
1 500

Komunālā saimniecība
Resursi izdevumu segšanai

06.600

1 500
1 500

27 078

335

335

Finansēšana

347

347

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

347

347

Skolēnu pārvadājumi
Resursi izdevumu segšanai

251

251

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

251

251

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

315
315

315
315

315

315

315

315

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Finansēšana

64

64

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

64

64

Vecsaules pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai

232 867

40 672

273 539
27

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

01.110

40 672
6 546

286 509
241 989

232 785

6 546

239 331

153 674

-

153 674

2 658

-

2 658

2 658

-

2 658

44 520

Finansēšana

12 970

-

12 970

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

12 970

-

12 970

Vecsaules pagasta pārvaldes administrācija
Resursi izdevumu segšanai

53 656

53 656

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Nenodokļu ieņēmumi

53 494
162

53 494
162

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

66 526
66 526 -

249

66 526
66 277

64 318 -

249

64 069

Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

56 597

56 597

2 208

2 208

2 208

2 208

-

249

249

Finansēšana

12 870

12 870

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

12 870

12 870

Resursi izdevumu segšanai

4 164

4 164

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

4 164

4 164

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

4 164
2 760

4 164
2 760

Kārtējie izdevumi

2 760

2 760

Kapitālie izdevumi

1 404

1 404

Ielu apgaismošana

Īpašumu apsaimniekošana
Resursi izdevumu segšanai
Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi

104 457

542

104 999

101 295
1 830
1 332

223
319

101 518
2 149
1 332

104 457
99 066

542
4 558

104 999
103 624

99 066

4 558

103 624

53 259

5 391 -

53 259

4 016

1 375

Komunālā saimniecība
Resursi izdevumu segšanai

29 463

40 353

69 816

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 633
22 830

36 753
3 600

43 386
26 430

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

29 463
25 864

40 353
2 780

69 816
28 644

25 864

2 780

28 644

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi
08.290

245 837
235 443

34 126

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

06.600

243 115
162
28 930
1 332

10 394

Atlīdzība

06.600

36 753
3 919
-

Kapitālie izdevumi

Kārtējie izdevumi

06.400

206 362
162
25 011
1 332

10 400

3 599

10 400

37 573

41 172

Kultūras pasākumi
28

Resursi izdevumu segšanai

40 677 -

223

40 454

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

40 326 351

223

40 103
351

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

40 777 40 777 -

223
543

40 554
40 234

40 777 -

543

40 234

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

09.600

33 418

33 418

Kapitālie izdevumi

-

Finansēšana

100

100

Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās

100

100

Resursi izdevumu segšanai

450

450

Dotācija no Bauskas novada pašvaldības vispārējiem ieņēmumiem

450

450

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi

450
450

450
450

450

450

450

450

320

320

Skolēnu pārvadājumi

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

29

4.pielikums
Bauskas novada domes 29.12.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.16

Bauskas novada pašvaldības 2016.gada speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi
(ziedojumi un dāvinājumi)
euro

Nosaukums

Ieņēmumi-kopā
Ziedojumi un dāvinājumi
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām-kopā
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība

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

2016.gada
speciālais budžets

2016.gada
speciālais budžets
ar 29.12.2016.
grozījumiem

grozījumi

10 305

715

11 020

10 305

715

11 020

9 410
895

715

10 125
895

16 209

715

16 924

6 487
9 722

500
215

6 987
9 937

16 209

715

16 924

11 612

715

12 327

3 809
7 803

228
487

4 037
8 290

Kapitālie izdevumi

4 597

4 597

Finansēšana

5 904

5 904

5 904

5 904

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

5.pielikums
Bauskas novada domes 29.12.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.16

Bauskas novada pašvaldības 2016.gada ziedojumu un dāvinājumu
atšifrējums pa programmām
Funkciju
klasifikāc
ijas kods

Nosaukums

Resursi izdevumu segšanai
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām
personām
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām
personām

2016.gada
speciālais budžets

euro
2016.gada
speciālais budžets
ar 29.12.2016.
grozījumiem

grozījumi

10 305

715

11 020

9 410

715

10 125

895

-

895

Izdevumi - kopā

16 209

715

16 924

Uzturēšanas izdevumi

11 612

715

12 327

3 809
7 803

228
487

4 037
8 290

7 803

487

8 290

Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

4 597

-

4 597

Finansēšana

5 904

-

5 904

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

5 904

-

5 904

Resursi izdevumu segšanai

7 700

215

7 915

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām
personām

7 700

215

7 915

Bauskas novada administrācija

Izdevumi - kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

Kapitālie izdevumi

11 317

215

11 532

7 700

215

7 915

6 000

215

1 700
6 215

6 000

215

6 215

1 700

3 617

-

3 617

Finansēšana

3 617

-

3 617

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 617

-

3 617

08.290 Ziedojumi kultūras pasākumiem
Resursi izdevumu segšanai

1 700

1 700

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām
personām

1 700

1 700

Izdevumi - kopā

5 317

5 317

Uzturēšanas izdevumi

1 700

1 700

1 700

1 700

Kapitālie izdevumi

3 617

3 617

Finansēšana

3 617

3 617

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

3 617

3 617

Kārtējie izdevumi

09.210 Ziedojumi izglītības pasākumiem

1

Resursi izdevumu segšanai
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām
personām

6 000
6 -000

215
215

6 215
6 -215

Izdevumi - kopā

6 000

Uzturēšanas izdevumi

6 000

215

6 215

6 000

215

6 215

6 000

215

6 215

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

215

6 215

08.290 Dāviņu pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām
personām

1 000

1 000

1 000

1 000

Izdevumi - kopā

1 000

1 000

Uzturēšanas izdevumi

1 000

1 000

1 000

1 000

Kārtējie izdevumi

08.100 Īslīces pagasta pārvalde
Resursi izdevumu segšanai
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām
personām

500

500

500

500

Izdevumi - kopā

500

500

Uzturēšanas izdevumi

500

500

500

500

Kārtējie izdevumi

08.220 Bauskas pils muzejs
Resursi izdevumu segšanai

170

170

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām
personām

170

170

Izdevumi - kopā

170

170

170

170

Kapitālie izdevumi

Izglītība
Resursi izdevumu segšanai

1 435

-

1 435

710

-

710

725

-

725

Izdevumi - kopā

3 722

-

3 722

Uzturēšanas izdevumi

2 912

-

2 912

1 109 1 803

272
272

837
2 075

Sociālie pabalsti

1 803

272

2 075

Kapitālie izdevumi

810

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām
personām
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām
personām

Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

810

Finansēšana

2 287

-

2 287

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

2 287

-

2 287

09.210 Bauskas valsts ģimnāzija
Resursi izdevumu segšanai

1 385

12 385

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām
personām
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām
personām

710

710

675

675

Izdevumi - kopā

2 403

2 403

Uzturēšanas izdevumi

2 403

Kārtējie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti

2 403

600 1 803

272
272

328
2 075

1 803

272

2 075

Finansēšana

1 018

1 018

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

1 018

1 018

Izdevumi - kopā

87

87

Uzturēšanas izdevumi

87

87

87

87

Finansēšana

87

87

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

87

87

09.210 Mežotnes pamatskola

Kārtējie izdevumi

09.210 Uzvaras vidusskola
Izdevumi - kopā

810

810

Kapitālie izdevumi

810

810

Finansēšana

810

810

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

810

810

Izdevumi - kopā

372

372

Uzturēšanas izdevumi

372

372

372

372

372
372

372
372

Resursi izdevumu segšanai

50

50

Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām
personām

50

50

Izdevumi - kopā

50

50

Uzturēšanas izdevumi

50
50

50

09.210 Codes pamatskola

Kārtējie izdevumi

Finansēšana
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā

09.100 PII "Pasaulīte"

Kārtējie izdevumi

Domes priekšsēdētājs

50

R.Ābelnieks

3

6.pielikums
Bauskas novada domes 29.12.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr. 16

Mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
un VSAOI no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim
euro

Izglītības iestādes
Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas 2. vidusskola
Uzvaras vidusskola
Īslīces vidusskola
Bauskas pilsētas pamatskola
Bauskas sākumskola
Mežgaļu pamatskola
Codes pamatskola
Griķu pamatskola
Vecsaules pamatskola
Ozolaines pamatskola
Mežotnes pamatskola
Pasaulīte PII
Zīlīte PII
KOPĀ

Domes priekšsēdētājs

Atlikums
01.01.2016.
1 941
437
4 742
4 930
1 459
1 627
2 556
988
7
2 142
20 829

Piešķirtā
mērķdotācija
2016.gadam
497 473
661 417
238 737
285 476
360 651
427 131
124 482
175 756
156 285
207 046
135 511
125 407
745
1 026
3 397 143

Izdevumi pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām
iemaksām
499 414
661 854
238 737
290 218
365 581
428 590
126 109
178 312
157 273
207 053
135 511
127 549
745
1 026
3 417 972

R.Ābelnieks

7.pielikums
Bauskas novada domes 29.12.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.16

Mērķdotācija pašvaldībām - interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un VSAOI
no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim
euro

Izglītības iestādes
Bauskas Valsts ģimnāzija
Bauskas 2.vidusskola
Uzvaras vidusskola
Īslīces vidusskola
Bauskas pilsētas pamatskola
Bauskas sākumskola
Mežgaļu pamatskola
Codes pamatskola
Griķu pamatskola
Vecsaules pamatskola
Ozolaines pamatskola
Mežotnes pamatskola
Bērnu un jauniešu centrs-metodiķi
Bērnu un jauniešu centrs-pulciņi
KOPĀ

Domes priekšsēdētājs

Atlikums
01.01.2016.
427
601
85
4 219
5332

Piešķirtā
mērķdotācija
2016.gadam
8 168
8 461
6 417
5 892
12 506
10 253
4 457
6 966
2 875
6 496
3 500
2 315
21 290
50 629
150 225

Izdevumi pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām
iemaksām
8 168
8 461
6 417
6 319
12 506
10 253
5 058
6 966
2 960
6 496
3 500
2 315
21 290
54 848
155 557

R.Ābelnieks

8.pielikums
Bauskas novada domes 29.12.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.16

Mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim
euro

Izglītības iestādes
Īslīces vidusskola
Mežgaļu pamatskola
Codes pamatskola
Griķu pamatskola
Vecsaules pamatskola
Ozolaines pamatskola
Mežotnes pamatskola
Pasaulīte PII
Zīlīte PII
Uzvaras vidusskola

Domes priekšsēdētājs

Atlikums uz Piešķirtā mērķdotācija
01.01.2016.
2016.gadam
55 800
7 674
18 285
1 285
32 076
20 865
11 284
10 693
97 486
131 099
28 242
Kopā
1285
413 504

Izdevumi pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām
iemaksām
55 800
7 674
18 285
33 361
20 865
11 284
10 693
97 486
131 099
28 242
414 789

R.Ābelnieks

9.pielikums
Bauskas novada domes 29.12.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.16

Mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldības internātskolām un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem
no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim

euro

Atlikums uz 01.01.2016.

Izglītības iestādes

Pedagogu
darba
samaksai un
VSAOI

Piešķirtā mērķdotācija

Izdevumi

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

Kopā

Pamūšas speciālā
internātpamatskola

22 306

23 317

497 484

366 209

507 790

401 526

909 316

Mežotnes
internātvidusskola

16 293

17 189

100 096

33 127

100 096

66 609

166 705

Pamūšas speciālā
internātpamatskola
pirmsskolas grupas
Kopā

38 599

40 506

37 368
634 948

399 336

37 368
645 254

468 135

37 368
1 113 389

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Paskaidrojuma raksts
par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta grozījumiem
(29.12.2016.)
Grozījumi Bauskas novada domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3
„Par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetu” veikti:
Pamatbudžeta ieņēmumos palielinājums 90 249 EUR, tajā skaitā:
1. palielinājums nenodokļu ieņēmumos 4 150 EUR;
2. palielinājums maksas pakalpojumos un citos pašu ieņēmumos 41 455 EUR;
3. palielinājums ieņēmumos no ārvalstu finanšu palīdzības 8 197 EUR;
4. palielinājums transfertu ieņēmumos 36 447 EUR, tajā skaitā 25 870 EUR valsts budžeta
mērķdotācija izglītībai; 4 687 EUR valsts budžeta mērķdotācija asistenta pakalpojumu
nodrošināšanai personām ar invaliditāti; 822 EUR Kultūras ministrijas dotācija pašvaldību
izglītības iestāžu vidējās profesionālās un profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas
programmas pedagogu atlīdzībai.
Pamatbudžeta konsolidēto izdevumu samazinājums 26 118 EUR, tajā skaitā
pamatbudžeta izmaiņas programmās:
Bauskas novada administrācijai izdevumu samazinājums 192 543 EUR:
-programmai „Rezerves fonds” izdevumu samazinājums 5 880 EUR, tajā skaitā par finansējuma
5270 EUR piešķīrumu iestādei “Bauskas novada Sociālais dienests” Higiēnas centra telpu
aprīkojumam (pamats: 27.10.2016. domes lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu iestādei
“Bauskas novada Sociālais dienests””) un 610 EUR iestādei “Codes pamatskola” izdevumiem
par patērēto elektroenerģiju no rezerves fonda (pamats: 29.12.2016. domes lēmums “Par papildu
finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei “Codes pamatskola””);
-programmai “Bauskas novada administrācija” izdevumu palielinājums par 4 235 EUR
pasākumam “Latviešu karavīrs laikmetu grožos” no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem;
-programmai “Dzimtsarakstu nodaļa” izdevumu palielinājums par 719 EUR izdevumiem
pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildei (pabalsti ģimenēm 50 un 60 gadu laulības jubilejās);
-programmai „Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana” izdevumu samazinājums par 70 656
EUR, tajā skaitā samazinājums 95 633 EUR atbilstoši faktiskajai līdzekļu apguvei ceļu un ielu
infrastruktūras investīciju projektos un vienošanās par grozījumiem Valsts kases aizdevuma
līgumos (gājēju un veloceliņa uz Rītausmām, Īslīces pagastā būvniecībai samazinājums par
7 500 EUR; aizņēmuma Dreņģerkalna un Torņa ielas rekonstrukcijai samazinājums par 1 040
EUR; aizņēmuma Miera un Mūsas ielas seguma pārbūvei samazinājums par 87 093 EUR) un
palielinājums 24 977 EUR ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem, pārkārtojot budžeta
līdzekļus no programmas „Norēķini par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”;
-programmai „Tūrisms” veikta izdevumu 146 EUR pārkārtošana no kapitālajiem uz uzturēšanas
izdevumiem;

-programmai “Būvvalde” veikta izdevumu 367 EUR pārkārtošana no uzturēšanas uz
kapitālajiem izdevumiem;
-programmai „Pašvaldības finansējums investīciju projektu īstenošanai” izdevumu samazinājums
par 149 346 EUR, tajā skaitā finansējuma pārdale uz iestādes “Bauskas novada administrācija”
budžeta programmām “Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana” 23 652 EUR, “Bauskas
novada izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un materiāli tehniskās bāzes modernizācija”
16 618 EUR (pamats: 27.10.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali starp iestādes
“Bauskas novada administrācija” budžeta programmām”, 24.11.2016. domes lēmums “Par
apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta programmām”),
“Saimnieciskā nodaļa” 45 000 EUR NĪ iegādei (pamats: 29.12.2016. domes lēmums “Par
sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu iegūšanu Bauskas
novada pašvaldības īpašumā”); iestādei “Gailīšu pagasta pārvalde” 6 821 EUR (pamats:
27.10.2016. domes lēmums “Par finansējumu Pamūšas ciema Gailīšu pagastā notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu būvprojekta izstrādei”; 27.10.2016. domes lēmums “Par finansējumu ēku
uzturēšanai Gailīšu pagastā”; 27.10.2016. domes lēmums “Par finansējumu ūdensvada un
kanalizācijas tīklu topogrāfiskajai uzmērīšanai Uzvaras ciemā Gailīšu pagastā”); iestādei
“Mežotnes pagasta pārvalde” 3 272 EUR (pamats: 27.10.2016. domes lēmums “Par finansējumu
ielu apgaismojuma projektēšanai Bauskas novada Mežotnes pagasta Jumpravas ciemā”); iestādei
“Sporta centrs “Mēmele”” 17 230 EUR (pamats: 27.10.2016.. domes lēmums “Par finansējuma
piešķiršanu iestādei “Sporta centrs “Mēmele” sintētiskā ledus publiskās slidotavas darbības
nodrošināšanai Bauskā”); iestādei “Vecsaules pagasta pārvalde 36 753 EUR ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstībai Vecsaules pagasta Jaunsaules ciemā – būvdarbu veikšanai (pamats:
29.09.2016. domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas pašvaldības iestādei
“Vecsaules pagasta pārvalde””);
-programmai ”Saimnieciskā nodaļa” izdevumu palielinājums par 45 000 EUR NĪ iegādei
(pamats: 29.12.2016. domes lēmums “Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamo
nekustamo īpašumu iegūšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā”);
-programmai “Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana” izdevumu palielinājums 23 652
EUR datortehnikas, programmatūras un biroja tehnikas iegādei (pamats: 24.11.2016. domes
lēmums “Par apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta
programmām”);
-programmai “Attīstības un plānošanas nodaļa” veikta izdevumu 175 EUR pārstrukturēšana no
uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem;
-programmai „Autotransports” izdevumu palielinājums par 9 030 EUR uzturēšanas izdevumiem,
pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas „Transporta pārvadājumu nodrošināšana izglītības
jomā”;
-programmai “Transporta pārvadājumu nodrošināšana sporta un kultūras jomā” izdevumu
palielinājums par 1 500 EUR, pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas „Transporta
pārvadājumu nodrošināšana izglītības jomā”;
-programmai “Transporta pārvadājumu nodrošināšana izglītības jomā” izdevumu samazinājums
par 10 530 EUR, pārkārtojot budžeta līdzekļus uz programmām “Transporta pārvadājumu
nodrošināšana sporta un kultūras jomā” un „Autotransports”;
-programmai ”Norēķini par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” izdevumu
samazinājums 34 383 EUR atbilstoši iemītnieku skaita samazinājumam sociālās aprūpes
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iestādēs, tajā skaitā, pārkārtojot budžeta līdzekļus 24 099 EUR uz programmu “Ceļu un ielu
infrastruktūras uzturēšana”;
-programmai “Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un materiāli
tehniskās bāzes modernizācija” izdevumu samazinājums par 5 884 EUR atbilstoši faktiskā
aizņēmuma un apropriācijas pārdales apmēram (pamats: 27.10.2016. domes lēmums “Par
apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta programmām”,
24.11.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas novada
administrācija” budžeta programmām”).
Brunavas pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 2 070 EUR:
-programmai “Brunavas pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu samazinājums par 634
EUR, pārkārtojot budžeta līdzekļus uz programmu „Skolēnu pārvadājumi”;
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 2 070 EUR uzturēšanas
izdevumiem no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem, kā arī veikta izdevumu pārstrukturēšana no
kapitālajiem uz uzturēšanas izdevumiem;
-programmai „Skolēnu pārvadājumi” izdevumu palielinājums par 634 EUR transporta izdevumu
kompensācijai skolēniem, pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas „Brunavas pagasta
pārvaldes administrācija”.
Ceraukstes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 4 606 EUR:
-programmai “Ceraukstes pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu samazinājums par 825
EUR, pārkārtojot budžeta līdzekļus uz programmām „Ielu apgaismošana” 400 EUR un „Skolēnu
pārvadājumi” 425 EUR;
-programmai „Ielu apgaismošana” izdevumu palielinājums par 400 EUR elektroenerģijas sadales
izmaksu pieauguma segšanai, pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas „Ceraukstes pagasta
pārvaldes administrācija”
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 10 EUR no papildu
maksas pakalpojumu ieņēmumiem;
-programmai „Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par 4 596 EUR ūdens apgādes un
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzturēšanai no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem sakarā
ar pakalpojumu saņēmēju skaita pieaugumu objektam “Vārenu ielas” NAI;
-programmai „Skolēnu pārvadājumi” izdevumu palielinājums par 425 EUR transporta izdevumu
kompensācijai skolēniem, pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas „Ceraukstes pagasta
pārvaldes administrācija”.
Codes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 500 EUR:
-programmai „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums par 500 EUR no papildu maksas
pakalpojumu ieņēmumiem (naudas balva folkloras kopai “Dreņģeri”) mūzikas instrumenta –
base iegādei.
Gailīšu pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 6 821 EUR:
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-programmai “Ielu apgaismošana” izdevumu palielinājums par 585 EUR, pārkārtojot budžeta
līdzekļus no programmas “Īpašumu apsaimniekošana” un “Skolēnu pārvadājumi”;
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 404 EUR, tajā skaitā
1 194 EUR ēku uzturēšanai (pamats: 27.10.2016. domes lēmums “Par finansējumu ēku
uzturēšanai Gailīšu pagastā”) un samazinājums 790 EUR, pārkārtojot budžeta līdzekļus uz
programmām „Kultūras pasākumi” un “Ielu apgaismošana”;
-programmai „Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par 5 627 EUR (pamats:
27.10.2016. domes lēmums “Par finansējumu Pamūšas ciema Gailīšu pagastā notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu būvprojekta izstrādei”; 27.10.2016. domes lēmums “Par finansējumu
ūdensvada un kanalizācijas tīklu topogrāfiskajai uzmērīšanai Uzvaras ciemā Gailīšu pagastā”);
-programmai “Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums par 490 EUR uzturēšanas
izdevumiem, pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas “Īpašumu apsaimniekošana”;
-programmai “Skolēnu pārvadājumi” izdevumu samazinājums par 285 EUR, pārkārtojot budžeta
līdzekļus uz programmu “Ielu apgaismošana”.
Īslīces pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 223 EUR:
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 223 EUR no papildu
maksas pakalpojumu ieņēmumiem uzturēšanas izdevumiem;
-programmai „Īslīces pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu samazinājums par 2 028 EUR,
tajā skaitā, pārkārtojot budžeta līdzekļus uz programmām „Kultūras pasākumi” 1 702 EUR un
„Skolēnu pārvadājumi” 326 EUR;
-programmai „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums par 1 702 EUR uzturēšanas
izdevumiem un kapitālajiem izdevumiem skaņu diktafonu un monitora iegādei, pārkārtojot
budžeta līdzekļus no programmas „Īslīces pagasta pārvaldes administrācija”;
-programmai „Skolēnu pārvadājumi” izdevumu palielinājums par 326 EUR transporta izdevumu
kompensācijai skolēniem, pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas „Īslīces pagasta
pārvaldes administrācija”.
Mežotnes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 3 272 EUR:
-programmai “Ielu apgaismošana” izdevumu palielinājums par 3 272 EUR (pamats: 27.10.2016.
domes lēmums “Par finansējumu ielu apgaismojuma projektēšanai Bauskas novada Mežotnes
pagasta Jumpravas ciemā”);
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” veikta izdevumu 2 703 EUR pārstrukturēšana no
uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem karoga mastu, printera, trimmera un augstspiediena
mazgāšanas ierīces iegādei;
-programmai „Kultūras pasākumi” veikta izdevumu 335 EUR pārstrukturēšana no uzturēšanas
uz kapitālajiem ratu krēslu pārvietošanai iegādei.
Vecsaules pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 40 672 EUR:
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-programmai „Vecsaules pagasta pārvaldes administrācija” veikta izdevumu 249 EUR
pārstrukturēšana no uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem multifunkcionālās iekārtas iegādei;
-programmai “Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par 40 353 EUR, tajā skaitā 36
753 EUR ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Vecsaules pagasta Jaunsaules ciemā –
būvdarbu veikšanai (pamats: 29.09.2016. domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu
Bauskas pašvaldības iestādei “Vecsaules pagasta pārvalde””) un 3 600 EUR no papildu maksas
pakalpojumu ieņēmumiem;
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 542 EUR uzturēšanas
izdevumiem, tajā skaitā 319 EUR no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem un 223 EUR
pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas „Kultūras pasākumi”, kā arī veikta izdevumu 4 016
EUR pārstrukturēšana no kapitālajiem uz uzturēšanas izdevumiem;
-programmai “Kultūras pasākumi” izdevumu samazinājums par 223 EUR, pārkārtojot budžeta
līdzekļus uz programmu „Īpašumu apsaimniekošana”.
Iestādei „PII „Pasaulīte”” izdevumu palielinājums 1 413 EUR, tajā skaitā 745 EUR
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 1 408 EUR piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas un samazinājums
740 EUR brīvpusdienu nodrošināšanai.
Iestādei „PII „Zīlīte”” izdevumu palielinājums 1 887 EUR, tajā skaitā 1 026 EUR
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 1 416 EUR piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas; samazinājums 555
EUR brīvpusdienu nodrošināšanai.
Iestādei „Bauskas valsts ģimnāzija” izdevumu palielinājums 22 394 EUR, tajā skaitā
13351 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un 101 EUR
interešu izglītības pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas; 8 197 EUR ERASMUS+ programmas
projekta īstenošanai no projekta finansējuma; 105 EUR brīvpusdienu nodrošināšanai; 640 EUR
kapitālajiem izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem, kā arī veikta izdevumu
454 EUR pārstrukturēšana no uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem dokumentu kameras un
eksponēšanas plaukta lasītavai iegādei.
Iestādei „Bauskas 2.vidusskola” izdevumu palielinājums 11 329 EUR, tajā skaitā 8 769
EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un 915 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas; 786 EUR brīvpusdienu nodrošināšanai; 859
EUR no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem uzturēšanas izdevumiem.
Iestādei „Bauskas sākumskola” izdevumu palielinājums 7 737 EUR, tajā skaitā 6 634
EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un 984 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas; 119 EUR brīvpusdienu nodrošināšanai, kā arī
veikta izdevumu 338 EUR pārstrukturēšana no uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem
dokumentu kameru iegādei un bibliotēkas krājumu papildināšanai.
Iestādei „Bauskas pilsētas pamatskola” izdevumu palielinājums 11 920 EUR, tajā
skaitā 6950 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un 1 200
EUR interešu izglītības pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas; 1 253 EUR asistenta pakalpojumu
nodrošināšanai personām ar invaliditāti no mērķdotācijas; 711 EUR brīvpusdienu
nodrošināšanai; 1 806 EUR uzturēšanas izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu
ieņēmumiem.
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Iestādei „Mežgaļu pamatskola” izdevumu palielinājums 2 633 EUR, tajā skaitā 2 495
EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 395 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un 124 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto
pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas; samazinājums 617 EUR brīvpusdienu nodrošināšanai; 236
EUR uzturēšanas izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Iestādei „Griķu pamatskola” izdevumu palielinājums 8 156 EUR, tajā skaitā 2 871
EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 255 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un 208 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto
pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas; 3 434 EUR asistenta pakalpojumu nodrošināšanai
personām ar invaliditāti no mērķdotācijas; 889 EUR brīvpusdienu nodrošināšanai; 499 EUR
uzturēšanas izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Iestādei „Codes pamatskola” izdevumu palielinājums 4 964 EUR, tajā skaitā 3 504
EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 645 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un 200 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto
pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas; 5 EUR brīvpusdienu nodrošināšanai; 610 EUR
izdevumiem par patērēto elektroenerģiju no rezerves fonda (pamats: 29.12.2016. domes lēmums
“Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei “Codes pamatskola””).
Iestādei „Uzvaras vidusskola” izdevumu palielinājums 3 397 EUR, tajā skaitā 3 573
EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 136 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un 564 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto
pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas; samazinājums 876 EUR brīvpusdienu nodrošināšanai.
Iestādei „Īslīces vidusskola” izdevumu palielinājums 101 EUR, tajā skaitā palielinājums
1509 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, palielinājums 140
EUR interešu izglītības pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas; samazinājums 1 548 EUR
brīvpusdienu nodrošināšanai.
Iestādei „Mežotnes pamatskola” izdevumu palielinājums 1 591 EUR, tajā skaitā 1 779
EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 217 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un 220 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto
pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas; samazinājums 625 EUR brīvpusdienu nodrošināšanai.
Iestādei „Vecsaules pamatskola” izdevumu palielinājums 11 465 EUR, tajā skaitā 11
465 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 263 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un 460 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto
pedagogu atlīdzībai mēnesim no mērķdotācijas; samazinājums 723 EUR brīvpusdienu
nodrošināšanai.
Iestādei „Ozolaines pamatskola” izdevumu palielinājums 3 986 EUR, tajā skaitā 3 472
EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 111 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un 284 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto
pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas; 119 EUR brīvpusdienu nodrošināšanai.
Iestādei „Pamūšas speciālā internātpamatskola” izdevumu palielinājums par 12 496
EUR, tajā skaitā pedagogu atlīdzībai 1 568 EUR, uzturēšanas (t.sk. saimnieciskā personāla
atlīdzībai) un kapitālajiem izdevumiem 10 928 EUR no mērķdotācijas.

6

Iestādei “Bauskas Mūzikas skola” izdevumu palielinājums par 569 EUR pedagogu
atlīdzībai no valsts budžeta dotācijas, kā arī veikta izdevumu 247 EUR pārstrukturēšana no
uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem datortehnikas iegādei.
Iestādei “Bauskas Mākslas skola” izdevumu palielinājums par 2 453 EUR, tajā skaitā
253 EUR pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta dotācijas un 2 200 EUR no papildu maksas
pakalpojumu ieņēmumiem uzturēšanas izdevumiem.
Iestādei “Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu palielinājums par 5 469 EUR,
tajā skaitā 3 319 EUR interešu izglītības pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas un 2 150 EUR
uzturēšanas izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Iestādei “Bauskas Centrālā bibliotēka” izdevumu palielinājums par 121 EUR no
papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem, kā arī veikta izdevumu 1 288 EUR pārstrukturēšana
no uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem bibliotēku krājumu un kases aparāta iegādei.
Iestādei “Bauskas Pils muzejs” izdevumu samazinājums par 33 972 EUR, tajā skaitā
atbilstoši valsts budžeta finansējuma samazinājumam 3 000 EUR un neizlietotajam
finansējumam 30972 EUR vitrīnu izgatavošanai, kas tiks pabeigta 2017.gadā.
Iestādei “Bauskas muzejs” izdevumu palielinājums par 341 EUR no papildu maksas
pakalpojumu ieņēmumiem.
Iestādei “Sporta centrs “Mēmele”” izdevumu palielinājums par 17 230 EUR (pamats:
27.10.2016.. domes lēmums “Par finansējuma piešķiršanu iestādei “Sporta centrs “Mēmele”
sintētiskā ledus publiskās slidotavas darbības nodrošināšanai Bauskā”).
Iestādei “Bauskas novada Sociālais dienests” izdevumu palielinājums par 5 270 EUR
Higiēnas centra telpu aprīkojumam no budžeta rezerves fonda (pamats: 27.10.2016. domes
lēmums „Par papildu finansējuma piešķiršanu iestādei “Bauskas novada Sociālais dienests””)
Iestādei “Vispārēja tipa pansionāts “Derpele”” izdevumu palielinājums par 5 311
EUR no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem kapitālajiem izdevumiem (funkcionālo gultu
un ratiņkrēslu iegādei), kā arī veikta izdevumu 555 EUR pārstrukturēšana no uzturēšanas uz
kapitālajiem izdevumiem datorprogrammatūras iegādei.
Finansēšanas samazinājums 116 367 EUR, tajā skaitā:
-naudas līdzekļu atlikuma perioda beigās (-) palielinājums par 33 225 EUR;
-aizņēmumu saņemšanas (+) samazinājums par 83 142 EUR, tajā skaitā palielinājums 34 993
EUR Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Bauskas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skola” infrastruktūras objekta - daudzfunkcionālā sporta un atpūtas
centra būvniecībai; aizņēmuma izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai
samazinājums par 22 502 EUR; aizņēmuma gājēju un veloceliņa uz Rītausmām, Īslīces pagastā
būvniecībai samazinājums par 7 500 EUR; aizņēmuma Dreņģerkalna un Torņa ielas
rekonstrukcijai samazinājums par 1 040 EUR; aizņēmuma Miera un Mūsas ielas seguma
pārbūvei samazinājums par 87 093 EUR.
Veikto grozījumu rezultātā:
pamatbudžeta ieņēmumi 25 711 519 EUR;
finansēšana 3 072 093 EUR;
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pamatbudžeta izdevumi 28 783 612 EUR.
Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu palielinājums par 715 EUR, tajā
skaitā:
iestādei „Bauskas novada administrācija” izdevumu palielinājums par 215 EUR pasākuma
“Gada skolotājs 2016”organizēšanai, ziedojums saņemts no SEB bankas.
iestādei „Īslīces pagasta pārvalde” izdevumu palielinājums par 500 EUR sporta inventāra
iegādei, ziedojums saņemts no SIA “Gaižēni”.
Veikto grozījumu rezultātā:
ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 11 020 EUR;
finansēšana 5 904 EUR;
ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 16 924 EUR.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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1.pielikums pie Paskaidrojuma raksta
par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetu
(30.06.2016., 29.09.2016., 29.12.2016. grozījumiem)

Valsts budžeta transferti

Nosaukums

Valsts budžeta transferti - kopā
Mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Mērķdotācija izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām
Mērķdotācija speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām, attīstības un
rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un
garīgās attīstības traucējumiem - kopā, t.sk.
saimnieciskajiem izdevumiem
pedagogu atlīdzībai

Mērķdotācija pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai
Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām
Mērķdotācija bērnu rotaļu un sporta laukuma izbūvei Bauskas vecpilsētā
Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija asistentu atlīdzībai
Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumi mācību literatūras iegādei
Izglītības un zinātnes ministrijas dotācija pašvaldības izglītības iestāžu
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Dotācija izglītības iestāžu 1., 2.,3. un 4.klases skolēnu ēdināšanas
nodrošināšanai
Kultūras ministrijas dotācija pašvaldību izglītības iestāžu vidējās profesionālās
un profesionālās ievirzes mākslas programmas pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Kultūras ministrijas dotācija pašvaldību izglītības iestāžu vidējās profesionālās
un profesionālās ievirzes mūzikas programmas pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Labklājības ministrijas finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai
personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18
gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību
Dotācija par veco ļaužu pansionātos līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajiem
iemītniekiem
Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda (tajā skaitā 2015.gada nesadalītais
atlikums)
Valsts budžeta finansējums ESF projektam „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi
pašvaldībās”

2016.gada
pamatbudžets,
EUR

9 235 393
3 421 024
150 225

413 504

1 034 284
399 336
634 948

20 187
14 322
631 178
5 700
5 843
57 660

286 426
192 799

30 345

122 174

94 433
21 350
2 367 932

41 365
Valsts budžeta finansējums reģionālā metodiskā centra un pedagogu
tālākizglītības centra darbībai
Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Renesanses mūzikas un mākslas
festivālam Eiropas
un citiem
projektiem
Transferti
Savienības
politiku instrumentu līdzfinansētajiem
projektiem
Valsts budžeta līdzfinansējums tranzīta ielas - Elejas ielas atjaunošanai
Valsts budžeta līdzfinansējums skolēnu nodarbinātības projektam
Valsts budžeta līdzfinansējums projektam „Zivju resursu pavairošana Mūsas
un Mēmeles upē”
Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums vitrīnu izgatavošanai Bauskas pils 15.18.gs. krāšņu keramikas kolekcijas ekspozīcijai
Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Bauskas pilsdrupu
Ziemeļu sienas sektora mūra konservācijai

4 486
4 000
14 165
229 184
6 882
6 000
43 500
7 000

Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam „Bauskas Mūzikas skolas
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”
Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam "100 dziesmas Latvijai"
Valsts budžeta finansējums vardarbībā cietušo pieaugušo personu rehabilitācijai
Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums projektam “Sporta inventāra
iegāde mācību priekšmeta “Sports” standarta īstenošanai Bauskas novada
izglītības iestādēs”
Valsts budžeta kompensācija par apmācībām un supervīzijām ESF projekta
“Profesionāla sociāla darba attīstība pašvaldībās” ietvaros

3 000
550
1 490

3 451
934

2.pielikums pie Paskaidrojuma raksta
par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetu
(ar 30.06.2016., 29.09.2016., 29.12.2016. grozījumiem)
PĀRSKATS PAR AIZŅĒMUMU SAISTĪBĀM (01.01.2016.-01.01.2020.), EUR (saskaņā ar noslēgtajiem aizdevuma līgumiem)

Nr.p.k.

Aizdevējs

Aizņēmuma mērķis

1

Vides investīciju fonds

2

Valsts kase

3

Valsts kase

4

Valsts kase

5

Valsts kase

Codes pagasta notekūdeņu rekonstrukcija
Projekta "Gailīšu pagasta Uzvaras vidusskolas
sporta zāles būvniecība" realizācijai
Projekta "Griķu pamatskolas sporta zāles un piecu
klašu telpu projektēšana, būvniecība un aprīkošana"
īstenošanai
ERAF projekta "Uzvaras ielas rekonstrukcija no
Brīvības bulvāra līdz Baznīcas ielai Bauskas
pilsētā" īstenošanai
ERAF projekta "Pirmsskolas izglītības iestādes
"Pasaulīte" ēkas Dārza ielā 3 rekonstrukcija un ēku
Saules ielā 8 renovācija" īstenošanai

6

Valsts kase

7
8

Valsts kase
Valsts kase

9

Valsts kase

10

Valsts kase

11
12
13

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

14

Valsts kase

15

Valsts kase

16
17

Valsts kase
Valsts kase

18

Valsts kase

Aizņēmumu
saistības
01.01.2016.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2016.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2016.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2017.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2017.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2017.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2018.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2018.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2019.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2019.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2020.

6 463

-

2 146

4 317

-

2 146

2 171

2 171

-

-

-

83 840

-

15 246

68 594

-

15 246

53 348

15 246

38 102

15 246

22 856

755 052

-

42 538

712 514

-

42 538

669 976

42 538

627 438

42 538

584 900

49 777

-

12 464

37 313

-

12 464

24 849

12 464

12 385

12 385

-

59 408

-

16 978

42 430

-

16 978

25 452

16 978

8 474

8 474

-

Brunavas pagasta ūdenssaimniecibas TEP izstrade

5 575

-

2 480

3 095

-

2 480

615

615

-

-

-

ERAF projekta "Jauncodes ciema ūdens apgādes
sistēmas Drenģerkalns rekonstrukcija" īstenošanai
Komunālās saimniecības traktora iegādei

28 866
10 464

-

2 688
5 244

26 178
5 220

-

2 688
5 220

23 490
-

2 688
-

20 802
-

2 688
-

18 114
-

361 978

-

28 958

333 020

-

28 958

304 062

28 958

275 104

28 958

246 146

384 175

-

30 734

353 441

-

30 734

322 707

30 734

291 973

30 734

261 239

1 874 990
602 643
7 692

-

149 999
53 568
7 692

1 724 991
549 075
-

-

149 999
53 568
-

1 574 992
495 507
-

149 999
53 568
-

1 424 993
441 939
-

149 999
53 568
-

1 274 994
388 371
-

7 593

-

7 593

-

-

-

-

-

-

-

-

5 579

-

5 579

-

-

-

-

-

-

-

-

27 661
164 376

-

12 294
54 792

15 367
109 584

-

12 294
54 792

3 073
54 792

3 073
54 792

-

-

-

207 253

-

12 373

194 880

-

12 373

182 507

12 373

Bauskas pašvaldības īpašumā esošo ēku (Bauskas
pilsētas Tautas nams Kalna ielā 18, Bauskas
pilsētas Vakara vidusskola Kalna ielā 16 un
Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs
Kalna ielā 6) renovācijai
Daudzfunkcionālā izglītības centra Dārza ielā 9,
Bauskā, rekonstrukcijas pabeigšanai
Bauskas pilsētas infrastruktūras objektu
rekonstrukcija
Ēkas Dārza ielas 9 rekonstrukcijas 1.kārtai
Plūdoņa ielas rekonstrukcijai
ERAF projekta "Daudzfunkcionāla rehabilitācijas
centra izveide Bauskas pilsētā" līdzfinansējuma
nodrošināšanai
Dzīvojamās mājas Bauskā, Rīgas ielā 64b,
rekonstrukcijai
Mežgaļu pamatskolas jumta seguma un
konstrukciju renovacijai
Sabiedriski sociālā centra "Ērgļi" remonts
Projekta "Griķu pamatskolas sporta zāles un piecu
klašu telpu projektēšana, būvniecība un aprīkošana"
īstenošanai

170 134

12 373

157 761

Nr.p.k.

Aizdevējs

Aizņēmuma mērķis

ERAF projekta "Jauncodes ciema ūdens apgādes
sistēmas Dreņģerkalns rekonstrukcija" īstenošanai
Codes pamatskolas sporta zāles būvniecība
ERAF projekta "Gājēju celiņa izbūve gar II šķiras
valsts autoceļu Vecsaule-Rudzi-Code, ceļa posmā
no šosejas A7 līdz veikalam "Zemgaļi" Codē"
īstenošanai
ELFLA projekta "Codes pamatskolas sporta
laukuma rekonstrukcija" īstenošanai
Gailīšu pagasta Uzvaras vidusskolas sporta zāles
piebūves būvniecības pabeigšanai

19
20

Valsts kase
Valsts kase

21

Valsts kase

22

Valsts kase

23

Valsts kase

24

Valsts kase

25

Valsts kase

26

Valsts kase

27

Valsts kase

28

Valsts kase

29

Valsts kase

30

Valsts kase

31

Valsts kase

32

Valsts kase

33

Valsts kase

34

Valsts kase

ERAF "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Īslīces pagastā"

Valsts kase

KPFI projekta "Daudzfunkcionālā centra
"Strēlnieki" energoefektivitātes paaugstināšana"
īstenošanai

35

Projekta "Gailīšu pagasta Uzvaras vidusskolas
sporta zāles būvniecības pabeigšanai" īstenošanai
Nekustāmā īpašuma "Kultūras nams" Īslīces
pagastā Bauskas rajonā iegāde
Daudzfunkcionālā sociālā un izglītības centra
"Lilijas" renovācijai
ELFLA projekta "Gājēju tilta un ceļa Gaisa tiltsGrantiņi, Ērgļi-Saules rekonstrukcija" īstenošanai
ERAF projekta "Bauskas pilsētas PII
infrastruktūras attīstība" īstenošanai
ELFLA projekta "Gailīšu pagasta Uzvaras ciema
infrastruktūras labiekārtošana un saglabāšana"
īstenošanai
ERAF projekta "Bauskas pils- sociālekonomiski
nozīmīga kultūras mantojuma objekta-atjaunošanas
II kārta" īstenošanai
Autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā
transporta iegādei
Autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā
transporta iegādei
Vispārējās izglītības iestādes "Mežotnes
internātvidusskola" energoefektivitātes uzlabošanai
SIA " Īslīces ūdens" pamatkapitāla palielināšanai

Aizņēmumu
saistības
01.01.2016.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2016.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2016.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2017.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2017.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2017.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2018.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2018.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2019.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2019.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2020.

47 496
602 695

-

9 499
33 483

37 997
569 212

-

9 499
33 483

28 498
535 729

9 499
33 483

18 999
502 246

9 499
33 483

9 500
468 763

29 852

-

5 970

23 882

-

5 970

17 912

5 970

11 942

5 970

5 972

38 759

-

7 752

31 007

-

7 752

23 255

7 752

15 503

7 752

7 751

116 857

-

9 738

107 119

-

9 738

97 381

9 738

87 643

9 738

77 905

204 230

-

18 998

185 232

-

18 998

166 234

18 998

147 236

18 998

128 238

211 660

-

18 014

193 646

-

18 014

175 632

18 014

157 618

18 014

139 604

11 607

-

11 607

-

-

-

-

-

-

-

-

4 468

-

4 468

-

-

-

-

-

-

-

-

492 692

-

31 766

-

31 788

2 703

-

2 703

-

-

425 952

-

47 328

-

47 328

1 241

-

1 241

-

-

13 217

-

10 575

2 642

-

23 463

-

18 771

4 692

284 478

-

45 521

238 957

28 233

-

28 233

268 923

-

38 418

460 926

-

378 624

-

429 138

-

331 296

31 788

-

47 328

397 350

-

283 968

31 788

-

47 328

365 562

-

236 640

-

-

-

-

-

2 642

-

-

-

-

-

-

4 692

-

-

-

-

-

-

45 521

-

-

-

38 418

193 436

-

45 521

-

147 915

-

45 521

-

102 394

-

SIA "Bauskas ūdenssaimniecība" pamatkapitāla
palielināšanai
36

Valsts kase

KF projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Bauskā" īstenošanai

230 505

192 087

38 418

153 669

38 418

115 251

Nr.p.k.

Aizdevējs

Aizņēmuma mērķis

Aizņēmumu
saistības
01.01.2016.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2016.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2016.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2017.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2017.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2017.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2018.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2018.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2019.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2019.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2020.

Valsts kase

Bauskas Rātsnama rekonstrukcijas 3.kārtai

318 642

-

18 472

300 170

-

18 472

281 698

18 472

263 226

18 472

244 754

38

Valsts kase

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas projekta "Ilgtspējīga lietusūdens
kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina
vides kvalitātes uzlabošanai" īstenošanai

679 643

-

38 934

640 709

-

38 814

601 895

38 832

563 063

38 832

524 231

39

Valsts kase

1 413 108

-

70 644

1 342 464

-

70 656

1 271 808

70 656

1 201 152

70 656

1 130 496

40

Valsts kase

ERAF projekta "Tranzītielu sakārtošana Bauskā"
īstenošanai
Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras
uzlabošanai un MTB modernizācijai

796 144

-

46 832

749 312

-

46 832

702 480

46 832

655 648

46 832

608 816

Valsts kase

ERAF projekta "Bauskas novada Mežotnes pagasta
Garozas ciema ūdenssaimniecības attīstība"
īstenošanai

92 373

-

12 316

80 057

-

12 316

67 741

12 316

55 425

12 316

43 109

110 316

-

14 234

96 082

-

14 234

81 848

14 234

67 614

14 234

53 380

5 786

-

5 786

-

-

-

-

-

-

-

-

28 848

-

14 424

14 424

-

14 424

-

-

-

-

-

36 120

-

14 448

21 672

-

14 448

7 224

7 224

-

-

-

7 512

-

7 512

-

-

-

-

-

-

-

-

119 846

-

15 464

104 382

-

15 464

88 918

15 464

73 454

15 464

57 990

33 057

-

14 692

18 365

-

14 692

3 673

3 673

-

-

-

31 844

-

10 615

21 229

-

10 615

10 614

10 614

-

-

-

32 817

-

10 939

21 878

-

10 939

10 939

10 939

-

-

-

119 612

-

14 952

104 660

-

14 952

89 708

14 952

74 756

14 952

59 804

243 978

-

46 472

197 506

-

46 472

151 034

46 472

104 562

46 472

58 090

7 304

-

7 304

-

-

-

-

37

41

SIA "Īslīces ūdens" pamatkapitāla palielināšanai

42

Valsts kase

43

Valsts kase

44

Valsts kase

45

Valsts kase

46

Valsts kase

47

Valsts kase

48

Valsts kase

49

Valsts kase

50

Valsts kase

ERAF "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Bauskas novada Īslīces pagasta Ādžūnu ciemā"
īstenošanai

ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Codes pagasta Guntu ciemā"
īstenošanai
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Codes pagasta Jauncodes ciemā"
īstenošanai
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas novada Gailīšu pagasta Mūsas ciemā"
īstenošanai
IT aprīkojuma iegāde Bauskas novada izglītības
iestādēm
Vispārējās izglītības iestādes "Mežotnes
internātvidusskola" katlumājas renovācijas
remontdarbu veikšanai un materiāli tehniskās bāzes
modernizācijai
Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūve
Pārupes, Īslīces un Stacijas ielā" īstenošanaiārkārtas situācijas novēršanai
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta iegādei
Bauskas novada izglītības iestāžu mācību klašu
aprīkojuma un daudzfunkciju iekārtu iegādei
SIA "Īslīces ūdens" pamatkapitāla palielināšanai

51

Valsts kase

52

Valsts kase

53

Valsts kase

ERAF "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada
Īslīces pagasta Bērzu ciemā" īstenošanai

Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta (autobusu) iegādei
Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādes
"Zīlīte"materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai

-

-

-

-

Nr.p.k.

Aizdevējs

Aizņēmuma mērķis

Valsts kase

Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūvei
Pārupes, Īslīces un Stacijas ielā-ārkārtas situācijas
novēršanai

55

Valsts kase

Bauskas Rātsnama rekonstrukcijai 3.kārtas
īstenošanai (interjera aprīkojuma iegāde)

56

Valsts kase

57

Valsts kase

58

Valsts kase

Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas
ēkas energoefektivitātes paaugstināšana īstenošanai
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu IT
aprīkojuma iegādei
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Bauskas novada Dāviņu pagasta Dāviņu
ciemā" īstenošanai

59

Valsts kase

ERAF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Bauskas novada Brunavas pagasta
Grenctāles ciemā" īstenošanai

60

Valsts kase

54

Aizņēmumu
saistības
01.01.2016.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2016.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2016.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2017.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2017.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2017.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2018.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2018.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2019.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2019.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2020.

77 583

-

9 404

68 179

-

9 404

58 775

9 404

49 371

9 404

39 967

5 236

-

5 236

-

-

-

-

-

-

-

-

1 071 416

-

38 783

1 032 633

-

37 610

35 670

-

23 780

11 890

-

11 890

-

71 150

-

18 967

52 183

-

18 976

33 207

70 824

-

17 700

53 124

-

17 708

ERAF projekta "Rīgas ielas posma rekonstrukcija
uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanai

311 319

-

25 935

285 384

-

25 944

Valsts kase

Prioritārā investīciju projekta „Rīgas ielas posma
rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai”
īstenošanai

24 228

-

16 152

8 076

-

8 076

-

Valsts kase

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas projekta "Ilgtspējīga lietusūdens
kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina
vides kvalitātes uzlabošanai" īstenošanai

45 024

-

11 256

33 768

-

11 256

22 512

Valsts kase

ERAF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta
Vecsaules ciemā" īstenošanai

145 008

-

24 168

120 840

-

24 168

64

Valsts kase

Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras
uzlabošanai un materiāli tehniskās bāzes
modernizācijai

468 195

-

28 812

439 383

-

65

Valsts kase

ERAF projekta "Kraujas ielas posma rekonstrukcija
uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanai

31 650

-

10 546

21 104

Valsts kase

Prioritārā investīciju projekta "Kraujas ielas posma
rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai"
īstenošanai

6 440

-

3 680

Valsts kase

KPFI projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Bauskas novadā, iegādājoties divus
jaunus rūpnieciski ražotus elektromobiļus"
īstenošanai

14 657

-

9 771

61

62

63

66

67

995 023

37 548

957 475

37 548

919 927

-

-

-

18 976

14 231

14 231

-

35 416

17 708

17 708

17 708

-

259 440

25 944

233 496

25 944

207 552

-

-

-

11 256

11 256

11 256

-

96 672

24 168

72 504

24 168

48 336

28 812

410 571

28 812

381 759

28 812

352 947

-

10 552

10 552

10 552

-

-

-

2 760

-

2 760

-

-

-

-

-

4 886

-

4 886

-

-

-

-

-

Nr.p.k.

68

Aizdevējs

Valsts kase

69

Valsts kase

70

Valsts kase

71

Valsts kase

72

Valsts kase

73
75

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

76

Valsts kase

77

Valsts kase

78

Valsts kase

79

Valsts kase

80

Valsts kase

81

Valsts kase

82

Valsts kase

83

Valsts kase

84

Valsts kase

85
86

Valsts kase
Valsts kase

87

Valsts kase

74

Aizņēmuma mērķis

ERAF Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Bauskas novada Mežotnes pagasta pagasta
Jumpravas ciemā
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta pagasta
Mežotnes ciemā" īstenošanai
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Bauskas novada Ceraukstes pagasta Mūsas
ciemā" īstenošanai
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu
mēbeļu un aprīkojuma iegādei
Kalna un Zaļās ielas seguma periodiskās
uzturēšanas darbiem
Remontdarbu veikšanai vispārēja tipa pansionātā
"Derpele" īstenošanai

1.maija ielas seguma rekonstrukcijai
Sporta ielas Bauskā seguma rekonstrukcijai
Mēbeļu iegāde Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādēm
Bauskas Rātsnama vēsturiskā interjera izveide
Bauskas novada izglītības iestāžu
infrastruktūras uzlabošana
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Bauskas novada
Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā"
īstenošanai
Bauskas novada izglītības iestāžu IT
aprīkojuma un biroja tehnikas iegāde
Remontdarbu veikšana Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēs
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu remontdarbi
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs
Apkures griestu paneļu uzstādīšana Bauskas
2.vidusskolas sporta zālē
Ziedoņu ielas un Biržu ielas asfalta kārtas
atjaunošana
Bauskas pilsētas pamatskolas sporta zāles
renovācija
Zemgaļu ielas Bauskā seguma rekonstrukcija
Gājēju un veloceliņa uz Rītausmām, Īslīces
pagastā būvniecība

Aizņēmumu
saistības
01.01.2016.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2016.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2016.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2017.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2017.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2017.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2018.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2018.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2019.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2019.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2020.

44 307

-

13 625

30 682

-

13 636

17 046

13 636

3 410

3 410

-

53 890

-

13 461

40 429

-

13 476

26 953

13 476

13 477

13 477

-

70 317

-

14 061

56 256

-

14 064

42 192

14 064

28 128

14 064

14 064

41 833

-

15 212

26 621

-

15 212

11 409

11 409

-

302 100

-

16 112

285 988

-

16 112

269 876

16 112

16 968

-

5 656

11 312

-

5 656

5 656

5 656

-

-

-

54 000

-

6 000

48 000

-

6 000

42 000

6 000

36 000

6 000

30 000

67 023

-

8 124

58 899

8 124

50 775

8 124

42 651

8 124

34 527

48 720

-

14 988

33 732

-

14 992

18 740

14 992

3 748

3 748

-

107 122

79 469

-

186 591

-

20 661

165 930

22 896

143 034

22 896

64 814

-

28 804

36 010

-

28 808

7 202

7 202

-

-

-

37 276

-

12 420

24 856

-

12 428

12 428

12 428

-

-

-

193 581

-

43 011

150 570

-

43 020

107 550

43 020

64 530

43 020

21 510

387 135

-

19 800

367 335

-

19 856

347 479

19 856

327 623

19 856

307 767

35 830

-

3 768

32 062

-

3 772

28 290

3 772

24 518

3 772

20 746

36 001

-

3 769

32 232

-

3 792

28 440

3 792

24 648

3 792

20 856

54 708

-

8 087

46 621

-

8 108

38 513

8 108

30 405

8 108

22 297

299 523

-

15 123

284 400

-

15 168

269 232

15 168

254 064

15 168

238 896

58 458

-

5 993

52 465

-

5 996

46 469

5 996

40 473

5 996

34 477

-

480 161

-

12 656

467 505

20 600

446 905

20 600

426 305

165 495

314 666

253 764

16 112

237 652

120 138

Nr.p.k.

Aizdevējs

89

Valsts kase
Valsts kase

90

Valsts kase

91

Valsts kase

92

Valsts kase
Valsts kase

88

93

95

Valsts kase
Valsts kase

96

Valsts kase

97

Valsts kase

98

Valsts kase

94

Aizņēmuma mērķis

Aprīkojuma iegāde Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēm
Higiēnas centra būvniecība
Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas
sākumskolas ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana īstenošanai (pabeigšanai)
Bauskas novada pašvaldības profesionālās
ievirzes izglītības iestādes "Bauskas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skola"
infrastruktūras objekta būvniecība (daļas, kas
saistīta ar izglītības funkcijas nodrošināšanu,
īstenošanai)
Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukcija,
1.kārta
Dreņģerkalna un Torņa ielas pārbūve
Remontdarbu veikšana Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēs
Gājēju tilta pār Mūsu būvniecībai
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta iegādei
Bauskas novada izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana
Miera ielas un Mūsas ielas, Bauskā seguma
pārbūve

Aizņēmumu
saistības
01.01.2016.

23 051

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2016.gadā

Aizņēmumu
saistības
01.01.2017.

Aizņēmumu
saistību
palielinājums
2017.gadā

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2017.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2018.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2018.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2019.

7 683

15 368

-

7 684

7 684

7 684

-

242 720

-

9 941

232 779

10 012

222 767

10 012

212 755

-

151 608

-

151 608

-

7 871

143 737

7 876

135 861

7 876

127 985

-

643 918

-

643 918

1 637 158

57 338

1 579 820

57 448

1 522 372

-

88 488

-

88 488

-

6 084

82 404

6 104

76 300

6 104

70 196

-

166 843

-

166 843

-

11 485

155 358

11 508

143 850

11 508

132 342

-

266 704

-

266 704

-

13 504

253 200

13 504

239 696

13 504

226 192

-

610 898

-

610 898

-

20 488

590 410

20 536

569 874

20 536

549 338

-

48 512

-

48 512

-

10 202

38 310

10 216

28 094

10 216

17 878

-

121 496

-

121 496

-

24 296

97 200

24 300

72 900

24 300

48 600

6 041
1 670 826

113 792
16 575 604

8 128
1 631 267

105 664
14 944 337

8 128
1 448 548

97 536
13 495 789

54 513
2 789 835

1 671 378

54 513
17 187 870

65 320
1 058 560

-

-

Aizņēmumu
saistības
01.01.2020.

242 720

993 240

-

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2019.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

-

16 069 413

-

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2016.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

-

3.pielikums pie Paskaidrojuma raksta
par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetu
(ar 29.12.2016. grozījumiem)

PĀRSKATS PAR GALVOJUMU SAISTĪBĀM (01.01.2016.-01.01.2020.)

Nr.p.k.

Aizdevējs

Aizņēmuma mērķis

1.

Valsts kase

Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Bauskā" īstenošanai

2.

Valsts kase

Kohēzijas fonda projekta "Siltuma ražošanas
efektivitātes paaugstināšana Bauskā" īstenošanai

Aizņēmējs

SIA "Bauskas
ūdenssaimniecība"

SIA "Bauskas siltums"

Galvojuma Parakstīšanas
summa EUR
datums

Atmaksas
termiņš

Aizņēmumu
saistības
01.01.2016.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2016.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2017.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2017.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2018.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2018.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2019.

Aizņēmumu
saistību
samazinājums
2019.gadā
(pamatsummas
atmaksa)

Aizņēmumu
saistības
01.01.2020.

383 989 21.12.2012. 20.12.2032.

357 994

21 059

336 935

21 059

315 876

21 059

294 817

21 059

273 758

2 594 247 20.11.2015. 20.11.2035.
Kopā:

2 594 247
2 952 241

1 431 219
1 452 278

1 163 028
1 499 963

61 212
82 271

1 101 816
1 417 692

61 212
82 271

1 040 604
1 335 421

61 212
82 271

979 392
1 253 150

Investīciju plāns 2016.gadam

4.pielikums pie Paskaidrojuma raksta
par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetu (ar
17.03.2016., 30.06.2016., 29.09.2016. , 29.12.2016.
grozījumiem)

euro

N.p.k.
1.

1.1.

Projekta nosaukums
VP1: Mobilitāte un satiksmes drošība
RV1.2.: Ceļu infrastruktūras attīstība
Ielu un autoceļu rekonstrukcija
Miera ielas posma no Pilskalna ielas līdz Mūsas upei seguma rekonstrukcija
(ar grozījumiem 30.06.2016., 29.12.2016.)

1.15.

Mūsas ielas Bauskā rekonstrukcija- pārbūve (asfaltēšana) (ar grozījumiem
30.06.2016., 29.12.2016.)
Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu aglomerācijā
uzņēmējdarbības veicināšanai (Īslīces iela) - tehniskā projekta izstrāde
Bauskas novada pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana - caurteku
atjaunošana
Bauskas industriālās teritorijas attīstība, reģenerējot degradētās teritorijastehniskā projekta izstrāde
Teritorijas revitalizācija Gailīšu pagastā, rekonstruējot vietējā autoceļa
posmu (Miķelis) - tehniskā projekta izstrāde
Teritorijas revitalizācija Codes pagastā , rekonstruējot vietējā autoceļa
posmu (Ciņi) - tehniskā projekta izstrāde
Teritorijas revitalizācija Bauskas pilsētas ziemeļu aglomerācijā (Mēmeles
iela) - tehniskā projekta izstrāde
Bauskas vecpilsētas daļas revitalizācija tūrisma un uzņēmējdarbības
attīstībai (Rātslaukums) - tehniskā projekta izstrāde
Pasākums "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos",
investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku
teritorijās - tehniskā projekta izstrāde
Pasākums "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos",
investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku
teritorijās - grants ceļu izvērtēšana
Pasākums "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos",
investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku
teritorijās - projektēšanas uzdevumu sagatavošana
Autoceļa P103 "Dobele-Bauska" posma Bauskas pilsētā - tranzīta ielas
(Elejas iela) posma 71,480 - 72,885 km atjaunošana (ar grozījumiem
30.06.2016.)
NĪ iegāde 155782 m² (īpašuma sastāvā sešas zemes vienības: Vidus ielā,
Salātu ielā, Klusā ielā, Ceraukstes ielā, Ozolu ielā un Pilskalna ielā, Buskā)
autostāvvietas ierīkošanai un transporta infrastruktūras izveidošanai (ar
grozījumiem 29.12.2016.)
Drošība
Gājēju tilta Bauska - Bērzkalni pār Mūsas upi izbūve (ar grozījumiem
30.06.2016., 29.09.2016., 29.12.2016. )
Gājēju un veloceliņa uz Rītausmām, Īslīces pagastā būvniecība (ar
grozījumiem 29.12.2016. )
Mežotnes pagasta Garozas ciema ielu apgaismojuma projektēšana un
izbūve (ar grozījumiem 30.06.2016.)

1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.

Mežotnes pagasta Jumpravas ciema ielu apgaismojuma projektēšana (ar
grozījumiem 29.12.2016.)
Īslīces pagasta ielu apgaismojuma projektēšana un izbūve
svītrots ar grozījumiem 29.09.2016.
svītrots ar grozījumiem 29.09.2016.
svītrots ar grozījumiem 29.09.2016.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.12.1

1.12.2

1.13.
1.14.

Budžeta
programma
"Pašvaldības
finansējums
investīciju
projektu
īstenošanai"
(pārdalāmais
finansējums)

-

5 000

Projekta
izmaksas
pašvaldības
iestāžu
budžetos

Atbildīgais
izpildītājs

102 593

BNA

10 000

BNA

19 000

BNA

20 000

BNA

5 000

BNA

5 000

BNA

30 000

BNA

5 000

BNA

70 000

BNA

2 414

BNA

3 872

BNA

327 405

BNA

45 000

BNA

814 531

BNA

412 998

BNA

14 434

Mežotnes PP

3 272

Mežotnes PP

1.21.
1.21.1
1.22.

1.23.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.6.1

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

2.14.
2.14.1

2.15.
2.16.
2.17.

2.18.
2.19.

svītrots ar grozījumiem 29.09.2016.
Autoceļa seguma pārbūve Vecsaules pagasta autoceļa A11 "JaunsauleGrigaļi" posmā, Mežotnes pagasta Doktorāta ielas posmā un Ceraukstes
pagasta Pūriņu ielas posmā (ar grozījumiem 29.09.2016.)
Dreņģerkalna un Torņa ielas Codes pagastā rekonstrukcija (ar grozījumiem
29.12.2016)
Ielu apgaismojuma izbūve Stacijas ielā un Pārupes ielas posmā no Īslīces
ielas līdz Rožu ielai, Bauskā un Ošu ielā, Jauncodē, Codes pagastā (ar
grozījumiem 29.09.2016., 29.12.2016. )
VP2:Kvalitatīva, droša vide
RV.2.1 : Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamība un attīstība
Sociālo pakalpojumu attīstība - Higiēnas centra būvniecība Rūpniecības ielā
7, Bauskā

-

BNA

222 804

BNA

33 552

BNA

243 144

Sociālā dienesta telpu Rūpniecības ielā 7, Bauskā remonts (ar grozījumiem
30.06.2016.)
Īslīces pagasta doktorāta "Rītausmas" ģimenes ārsta kabineta un gaiteņa
remonts (ar grozījumiem 30.06.2016.)
Tehniskā aprīkojuma uzlabošana- optiskā interneta ievilkšana Rūpniecības
ielā 7, Bauskā, Sociālā dienesta telpās

2 064

Sociālais
dienests
Sociālais
dienests

7 261

Īslīces PP

5 808

BNA

4 650

Vispārēja tipa
pansionāts
"Derpele"

30 000

BNA

5 270

Sociālais
dienests

-

83 608

BNA

43 044

3 956

Dāviņu PP

-

2 614

Gailīšu PP

-

3 013

Gailīšu PP

2 190

Mežotnes PP

Vispārēja tipa pansionāta "Derpele" aprīkojuma iegāde
Tehniskā projekta izstrāde "Mežotnes internātvidusskolas administratīvā
korpusa un dienesta viesnīcas Nr.2 pārbūve par vispārēja tipa pansionātu "
Aprīkojums Higiēnas centram (ar grozījumiem 29.12.2016. )
RV.2:Vides kvalitāte
Ūdensapgāde/Kanalizācija
Ūdenssaimniecības infrastruktūras un teritorijas sakārtošana Īslīces pagasta,
Bērzu ciemā (ar grozījumiem 30.06.2016.)
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dāviņu pagastā Lambārtes ciemā tehniskā projekta izstrāde un ūdensvada izbūve (ar grozījumiem
30.06.2016.)
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Gailīšu pagasta Uzvaras ciemā kanalizācijas tīklu topogrāfiskajai uzmērīšanai (ar grozījumiem
29.12.2016.)
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Gailīšu pagasta Pamūšas ciemā NAI projektēšana (ar grozījumiem 29.12.2016.)
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Gailīšu pagasta Uzvaras ciemā kanalizācijas tīkla rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Gailīšu pagastā - Pamūšas
atdzelžošanas stacijas izbūve
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mežotnes pagasta Cepļa ciemā ūdensvada projektēšana un izbūve (ar grozījumiem 30.06.2016.)
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Vecsaules pagasta Jaunsaules
ciemā - jauna urbuma projektēšana un izbūve (ar grozījumiem 29.09.2016.,
29.12.2016.)
Ūdensvada sešu maģistrālo sadales aku remonts Bērzkalnu un Rītausmu
ciemā, Īslīces pagastā (ar grozījumiem 30.06.2016.)
Siltumapgāde
Siltumtrases posma nomaiņa Mežotnes pagasta Garozas ciemā (ar
grozījumiem 30.06.2016.)
Administratīvās ēkas Uzvaras ielā 1 energoefektivitātes pasākumu ieviešanatehniskā projekta izstrāde
Energoefektivitātes pasākumi - līdzfinansējums daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai
Labiekārtošana
Tehniskā projekta izstrāde videonovērošanas sistēmas izveidei Bauskas
pilsētā
Videonovērošanas sistēmas izveide Bauskas pilsētā (ar grozījumiem
29.12.2016.)

119 972

14 731
38 000
8 510
5 198

54 582

39 802 Vecsaules PP
16 384

BNA

12 189

Mežotnes PP

7 000

BNA

25 000

BNA

24 805

BNA

12 583

BNA

2.20.
2.21.
2.22.
2.23.

2.24.
2.25.
2.26.
2.27.
2.28.

2.29.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.4.

1

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4

3.9.
3.10.

Atpūtas vietu sakārtošana un rekonstrukcija - skeitparka elementu
atjaunošana Vītolu ielā , Bauskā
Atpūtas vietu sakārtošana - rotaļu un sporta laukuma izbūve Bauskas
vecpilsētā (ar grozījumiem 30.06.2016.)
Parku sakārtošana un rekonstrukcija - Saules dārza labiekārtošana Bauskā
(V.Plūdoņa piemiņas vietas labiekārtošana- apzaļumošana)
Vītolu ielas, Bauskā lietusūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana (ar
grozījumiem 29.09.2016., 29.12.2016.)
Slimnīcas ielas, Bauskā lietusūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana (ar
grozījumiem 30.06.2016.)
Vecsaules pagasta Likvertenu ciema ielu norāžu izgatavošana (ar
grozījumiem 29.09.2016.)
Kapu labiekārtošana Codes pagastā -topogrāfiskā uzmērīšana Žagarnieku
kapiem
Codes pagasta Tūlu kapu labiekārtošana
Īslīces pagasta kapu labiekārtošana- akas izbūve Struku kapos
Valsts pilsētbūvniecības pieminekļa - Bauskas vecpilsētas attīstības
stratēģijas izstrāde un īstenošana- Vecpilsētas pakāpeniska atjaunošana
(pašvaldības līdzfinansējums)
VP3:Kvalitatīva izglītība
RV3.1:Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana
Bauskas novada izglītības iestāžu energoefektivitātes projektu izstrāde
un realizācija
Bauskas 2.vidusskolas energoefektivitātes pasākumu ieviešana - tehniskā
projekta izstrāde
Bauskas Valsts ģimnāzijas infrastruktūras sakārtošana - tehniskā projekta
izstrāde
Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana - tehniskā projekta
izstrāde
Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumsskolas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšanas projekta pabeigšana
Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukcija, 1.kārta (ar grozījumiem
30.06.2016.)
Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras rekonstrukcija un
attīstība
Pirmsskolas izglītības iestādes "Mūsa" teritorijas labiekārtošana - trotuāra
izbūve
Bauskas Bērnu un jauniešu centra ēkas Rīgas ielā 8 apkures sistēmas
projektēšana
Bauskas Valsts ģimnāzijas sporta nama "Mēmele" tehniskā apsekošana,
energoaudits, topogrāfija, projekta ekspertīze
Bauskas pamatskolas jaunā korpusa telpu remonta darbu projektēšana
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras objektspeldbaseins (ar grozījumiem 17.03.2016.)
Remontdarbu veikšana pašvaldības izglītības iestādēs (ar grozījumiem
30.06.2016., 29.09.2016.)
Ozolaines pamatskolas kluba ēkas fasādes remonts, grīdas slīpēšana,
lakošana (ar grozījumiem 29.09.2016.)
Pasažieru autobusa M3 kategorijas 2.klase iegāde
Bauskas novada izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
mācību procesa kvalitātes nodrošināšanai
Aprīkojuma iegāde (plaukti mācību kabinetiem, skolēnu galdi un krēsli)
Bauskas 2.vidusskolai
Aprīkojuma iegāde (krēsli, skolotāju galdi) PII "Pasaulīte"

30 000
9 988

BNA

136 883

BNA

15 000
6 755

50 000
-

4 646 Vecsaules PP
1 820

Codes PP

3 818
1 000

Codes PP
Īslīces PP

20 000

BNA

35 000

BNA

10 000

BNA

10 000

BNA

151 608

BVĢ

88 812

Bauskas
Mūzikas skola

3 620

BNA

4 500

BBJC

4 765

BVĢ

4 000

Bauskas
pamatskola

1 308 612

BJSS

266 704

BNA

10 592

BNA

9 900

BNA

7 080
1 556
2 400

3.12.

Aprīkojuma iegāde (soli un krēsli) Bauskas pamatskolai
Aprīkojuma iegāde (WC kabīņu izgatavošana, skolnieku krēsli, datorkrēsli)
Bauskas sākumskolai

3.13.

Aprīkojuma iegāde Vecsaules pamatskolai

1 000

3.11.

SIA "Bauskas
ūdens"
pamatkapitāla
palielināšanai

2 662

Bauskas
2.vidusskola
PII Pasaulīte
Bauskas
pamatskola
Bauskas
sākumsskola
Vecsaules
pamatskola

Aprīkojuma iegāde Īslīces vidusskolai

1 652

Īslīces
vidusskola

4 247

Bauskas
Mūzikas skola

6 903

BNA

138 116

BNA

10 748

BCB

12 267

35 840

BNA

3 223

27 396

BKC

12 087

Brunavas PP

4.14.

Mūzikas instrumentu iegāde Bauskas Mūzikas skolai (ar grozījumiem
30.06.2016.)
Sporta inventāra iegāde Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm (ar
grozījumiem 29.09.2016.)
Bauskas novada izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana (ar
grozījumiem 29.09.2016., 29.12.2016. )
VP4:Pievilcīga kultūras un sporta vide
RV.4.1:Kultūras pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes
nodošināšana
Bibliotēka
Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana bibliotēkās (ar grozījumiem
30.06.2016.)
Bauskas Centrālās bibliotēkas projekts (demontāža, teritorijas sakārtošana,
projekta aktualizācija) (ar grozījumiem 30.06.2016., 29.09.2016.)
Kultūras namu, tautas namu, saieta namu rekonstrukcija
Bauskas Kultūras centra telpu remonts (ar grozījumiem 30.06.2016.,
29.09.2016.)
Bauskas Kultūras centra Lielās zāles un skatuves apgaismojuma un
tehnoloģisko iekārtu renovācijas tehniskā projekta izstrāde
Grenctāles kultūras nama jumta remonts (ar grozījumiem 30.06.2016.)
Ceraukstes pagasta Tautas nama telpu remonts (ar grozījumiem
30.06.2016.)
svītrots ar grozījumiem 29.12.2016.
svītrots ar grozījumiem 29.12.2016.
Gailīšu pagasta Kultūras centra "Kamarde" ēkas fasādes dekoratīvo
elementu demontāžai un pagasta pārvaldes ēkas Bauskas ielā 2, Uzvarā
jumta remontam (ar grozījumiem 29.12.2016.)
Mežotnes pagasta DFC "Strēlnieki" ēkas pagraba telpu drenāžas
remontdarbi (ar grozījumiem 30.06.2016.)
Īslīces pagasta kultūras nama telpu remonts (ar grozījumiem 29.09.2016.)
Kultūras iestāžu pieejamības uzlabošana- Pilskalna estrādes solu
atjaunošana, teritorijas labiekārtošana
Kultūras iestāžu pieejamības uzlabošana- brīvdabas estrāžu rekonstrukcijaBudbergas parka estrādes , Brunavas pagastā atjaunošana
Īslīces kultūras nama aprīkojuma iegāde
Muzeji
Bauskas Muzeja ēkas, Kalna ielā 6 infrastruktūras rekonstrukcija - tehniskā
projekta izstrāde (ar grozījumiem 29.09.2016.)

4.15.

Mākslas priekšmetu iegāde Bauskas muzeja krājumu papildināšanai

4.16.

4.20.
4.21.

Interjera priekšmetu iegāde Bauskas pils muzeja krājumu papildināšanai
Vitrīnu izgatavošana Bauskas pils 15.-18.gs. krāšņu keramikas kolekcijas
ekspozīcijai (ar grozījumiem 30.06.2016., 29.12.2016.)
Kultūrvēsturisko objektu saglabāšana un atjaunošana
Nozīmīga kultūras mantojuma attīstība Zemgalē - Bauskas pils Ziemeļu
nogāzes tehniskais projekts (tehniskā projekta izstrāde)
Bauskas pilsdrupu konservācijas 3.kārtas būvprojekta izstrāde (centrālais
tornis, vārtu mazais tornis un pieguļošās sienas)
Bauskas Rātsnama vēsturiskā interjera izveide
Pasākumu aktivitātes
Bauskas novada svētku organizēšana Dāviņu pagastā
Tautas tērpu iegāde Bauskas kultūras centra pašdarbības kolektīviem

4.22.
4.23.

Tautas tērpu iegāde Ceraukstes pagasta folkloras kopai "Laukam pāri"
Tautas tērpu iegāde Īslīces kultūras nama pašdarbības kolektīviem

4.24.
4.25.
4.26.

Renesanses mūzikas un mākslas festivāla organizēšana
Finansējums Kantri mūzikas festivāla organizēšanai
Bauskas svētku organizēšana
RV4.2: Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstība

3.14.

3.14.

1

3.14.2
3.14.3
4.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

4.8.1
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.

4.16.1

4.17.
4.18.
4.19.

20 144

8 356 Ceraukstes PP
-

-

1 194

Gailīšu PP

4 214

Mežotnes PP

10 251

Īslīces PP

15 000

BNA

2 500

Brunavas PP

3 739

Īslīces PP

4 834
1 000
45 237
12 528

Bauskas
muzejs
Bauskas
muzejs
Bauskas pils
muzejs
Bauskas pils
muzejs

30 000

BNA

29 802

BNA

81 405

BNA

10 520
10 000

Dāviņu PP
BKC

2 260 Ceraukstes PP
1 000
45 864
7 000
18 389

Īslīces PP
Bauskas pils
muzejs
BKC
BKC

4.27.
4.28.
4.29.
4.30.
4.30.1
4.31.
4.32.
5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.12.1

5.13.

5.14.

Esošās sporta infrastruktūras sakārtošana
Sporta bāzes Pilskalna ielā 26, Bauskā - stadiona tribīņu (B) pārbūves
tehniskā projekta izstrāde
Ugunsaizsardzības sistēmas ierīkošana Bauskas pilsētas stadionā Pilskalna
ielā 26
Sporta tērpu iegāde Bauskas novada sportistiem
Sporta inventāra iegāde
Sintētiskā ledus publiskās slidotavas izveide (ar grozījumiem 29.12.2016.)
Jaunu sporta objektu izveide
svītrots ar grozījumiem 17.03.2016.
Smilšu volejbola laukuma izveide Brunavas pagasta Ērgļos
VP5: Efektīva pārvalde
RV5.1:Pašvaldības un tās iestāžu, uzņēmumu darbības efektivitātes un
kvalitātes paaugstināšana
Būvprojekta "Pamatu pārbūve adminstratīvajai ēkai Katoļu ielā 3, Bauskā"
izstrāde
Administrācijas ēku atjaunošana - ēkas Katoļu ielā 3, Bauskā pamatu
stiprināšana (ar grozījumiem 30.06.2016.)
Ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošana administrācijas ēkā Uzvaras ielā 1,
Bauskā
Tehniskais aprīkojums (datortehnikas un programmu nodrošinājums, biroja
un sakaru tehnika) (ar grozījumiem 30.06.2016, 29.12.2016. )
Sabiedrības informēšana - grāmatas par Bauskas vēsturi izdošana
Sabiedrības informēšana - Bauskas pilsētas bukleta; bukleta "Atpūta ar
ģimenēm"; Rātsnama reprezentācijas bukleta izdošana
Nekustamā īpašuma - zemes iegāde (Lauku iela 11, Bauska - 620 kvm;
Mazā Salātu iela, Bauska- 1688 kvm;" Redzupes", Codes pagasts - 2,95 ha)
(ar grozījumiem 30.06.2016., 29.09.2016.)
Dāviņu pagasta pārvaldes ēkas telpu remonts (ar grozījumiem 30.06.2016.)
Gailīšu pagasta pārvaldes komunālā dienesta ēkas Kamardes ielā 5 jumta
renovācija (ar grozījumiem 30.06.2016.)
Vecsaules pagasta daudzfunkcionālā centra "Lilijas" fasādes un telpu
remonts (ar grozījumiem 30.06.2016.)
Vecsaules pagasta pārvaldes ēkas renovācijas tehniskā projekta izstrāde
Īslīces pagasta ēkas "Bērzu pirts" vienkāršotā renovācija (ar grozījumiem
30.06.2016.)
Jauno vieglo pasažieru automašīnu iegāde (ar grozījumiem 29.09.2016.)
RV5.2:Uzņēmējdarbības veicināšana
Uzņēmumu sadarbības sekmēšana un popularizēšana - telpiskās plānošanas
platformas izveide Bauskas novadam un izglītības un uzņēmējdarbības datu
analīze
RV5.3: novada teritorijas un tūrisma mārketinga īstenošana un
attīstība
Mārketinga īstenošana - Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novada
kartes izdošana
Izdevumi kopā
tai skaitā pašvaldības līdzekļi, ieskaitot dabas resuru nodokli
aizņēmuma līdzekļi
cits finansējums (VB, KKF, maksas pak.ieņ.)

9 000
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SC Mēmele
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BNA
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BNA
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BNA
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Dāviņu PP
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Īslīces PP
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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 29.decembrī

prot.Nr.28, 14.p.

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Iecavas novada pašvaldību
Ievērojot Iecavas novada pašvaldības 2016.gada 8.novembrī pieņemto lēmumu par
deleģēšanas līguma slēgšanu par valsts pārvaldes uzdevumu būvniecības procesa tiesiskuma
nodrošināšanā deleģēšanu Bauskas novada pašvaldībai un to, ka Bauskas novada pašvaldībai ir
nepieciešamā institūcija, lai izpildītu Iecavas novada pašvaldības deleģētos pārvaldes uzdevumus,
vienlaikus pilnvērtīgi nodrošinot Bauskas novada pašvaldības funkciju izpildi, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 10.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 1.punkta
a) apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Uzņemties Iecavas novada pašvaldības deleģētās funkcijas – būvniecības tiesiskuma
nodrošināšanu izpildi saskaņā ar pievienoto deleģēšanas līguma projektu.
2. Noteikt, ka deleģēšanas līgums ar Iecavas novada pašvaldību noslēdzams uz laiku no
2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 28.februārim.
Pielikumā: deleģēšanas līguma projekts uz 5 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

PROJEKTS

Deleģēšanas līgums Nr.__
Bauskā

2017.gada __.janvārī

Iecavas novada dome, reģistrācijas Nr.90000056376, juridiskā adrese: Skolas iela 4,
Iecava, Iecavas novads, domes priekšsēdētāja Jāņa Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Iecavas
novada pašvaldības nolikumu (turpmāk tekstā - Pašvaldība) un
Bauskas novada dome, reģistrācijas Nr.90009116223, juridiskā adrese: Uzvaras iela 1,
Bauska, Bauskas nov., domes priekšsēdētāja Raita Ābelnieka personā, kurš rīkojas saskaņā ar
Bauskas novada pašvaldības nolikumu (turpmāk tekstā – Pilnvarotā persona) kopā līguma tekstā
– Puses,
ievērojot to, ka katrai pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt likumā
noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas, kā arī
deleģēt atsevišķus pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst pašvaldības kompetencē;
ņemot vērā to, ka visā bijušajā Bauskas rajona administratīvajā teritorijā, tajā skaitā Iecavas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā būvniecības procesa tiesiskumu līdz 2009.gada
30.decembrim nodrošināja Bauskas rajona pašvaldība - Bauskas rajona pašvaldības
administrācijas Bauskas rajona Būvvaldes personā;
ņemot vērā to, ka Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pašvaldības Bauskas
rajona pašvaldības reorganizācijas plāna izpildes ietvaros līdz 2009.gada 30.decembrim nav
vienojušās par novadu pašvaldību kopīgas iestādes izveidošanu, kā rezultātā Iecavas novada
pašvaldībai ir radušies objektīvi šķēršļi likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktā
noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas - „nodrošināt savas administratīvās teritorijas
būvniecības procesa tiesiskumu” izpildei, kā arī Būvniecības likuma 7.pantā noteiktās
kompetences īstenošanai;
ņemot vērā to, ka likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punkts nosaka, ka tikai
dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas un nosakāmas
par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi;
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma V.nodaļu „Atsevišķu pārvaldes uzdevumu
deleģēšana”, likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 10.panta pirmo un otro daļām, 15.panta
pirmās daļas 14.punktu un 15.panta ceturto daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas
1.punkta a)apakšpunktu, Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 17.pantu, kas nosaka to, ka pēc
2009.gada 31.decembra vietējā pašvaldība, kurai nav bijušā rajona pašvaldības funkciju izpildei
nepieciešamās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar to vietējo
pašvaldību, kura ir pārņēmusi attiecīgo institūciju;
ievērojot to, ka pašvaldības funkcijās ietilpstošo pārvaldes uzdevumu deleģēšanas mērķis ir
nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu pašvaldības funkciju izpildi un to, ka šo mērķu
sasniegšanai ir nepieciešams skaidri definēt Pušu tiesības un pienākumus,
ievērojot to, ka Iecavas novada pašvaldībai pēc 2009.gada 31.decembra līdz pat šim brīdim nav
nepieciešamās institūcijas, ne arī personāla un materiāltehnisko resursu būvniecības procesa
tiesiskuma nodrošināšanai Iecavas novada administratīvajā teritorijā;
ar mērķi Iecavas novada pašvaldības iedzīvotāju interesēs nodrošināt likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 14.punktā noteiktās funkcijas izpildes nekavējošu uzsākšanu,

Puses noslēdz šādu deleģēšanas līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):
I.

Deleģētie pārvaldes uzdevumi

1. Pašvaldība deleģē un Pilnvarotā persona apņemas veikt likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 14.punktā noteiktajā pašvaldības funkcijā „nodrošināt savas administratīvās
teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu” ietilpstošos, kā arī no Būvniecības likuma 7.panta
pirmajā daļā minētās kompetences izrietošos pārvaldes uzdevumus Pašvaldības
administratīvajā teritorijā (turpmāk tekstā - Uzdevumi).
Šajā punktā minētos Uzdevumus Pilnvarotā persona uzdod izpildīt Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācija” struktūrvienībai „Bauskas novada Būvvalde” (turpmāk
tekstā – Būvvalde).
Pašvaldība deleģē Pilnvarotajai personai šādus Uzdevumus:
1.1. izskatīt vai atsevišķos gadījumos iesniegt izskatīšanai Pašvaldībai ar būvniecību saistītos
dokumentus;
1.2. izskatīt un izvērtēt esošos Pašvaldības teritorijas plānojumus, apbūves noteikumus un vides
vizuālās noformēšanas noteikumus un, ja nepieciešams, ierosināt Pašvaldībai izlemt
jautājumu par jaunu saistošo teritorijas plānojuma vai tā grozījumu izstrādāšanu;
1.3. konsultēt Pašvaldību teritorijas plānojuma, detālplānojuma, apbūves noteikumu un citu
noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanā;
1.4. izvērtēt Pašvaldības vides vizuālās noformēšanas prasības, ievērojot attiecīgajā teritorijā esošo
kultūrvēstures pieminekļu un citu īpaši aizsargājamo objektu saglabāšanas un aizsardzības
noteikumus;
1.5. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā noteikt būvniecības ieceru publiskās
apspriešanas nepieciešamību;
1.6. kontrolēt veicamo būvdarbu atbilstību likumu un citu normatīvo aktu un saistošo apbūves
noteikumu prasībām;
1.7. Vispārīgajos būvnoteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā
pieprasīt būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanu;
1.8. atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu un citu normatīvo aktu prasībām, organizēt būvobjektu
pieņemšanu ekspluatācijā;
1.9. nodrošināt informācijas par saņemtajiem būvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēm un
saistībā ar tiem pieņemtajiem turpmākajiem Būvvaldes un Pašvaldības lēmumiem
sagatavošanu publicēšanai vismaz reizi mēnesī publicē Pašvaldības mājaslapā.
1.10. izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus un sniegt atbildes uz tiem;
1.11. reģistrēt un izskatīt būvniecības iesniegumus - uzskaites kartes, kā arī sniegt rakstiskus
atzinumus vai motivētus atteikumus par būvniecības iecerēm;
1.12. apkopot, sagatavot un izsniegt pasūtītājam būvprojektēšanai pieprasītos dokumentus un
materiālus, kā arī plānošanas un arhitektūras uzdevumus;
1.13. izskatīt, saskaņot, akceptēt un reģistrēt iesniegtos būvprojektus;
1.14. reģistrēt un izsniegt būvatļaujas;
1.15. kārtot ar Būvvaldes darbību saistīto materiālu un dokumentu arhīvu un nodrošināt tā
glabāšanu;
1.16. saskaņā ar normatīvo aktu prasībām apkopot datus un iesniegt tos valsts un pašvaldību
institūcijām;
1.17. izdot izziņas par jaunbūvju vai nepabeigtās būvniecības faktisko stāvokli teritorijā;
2. Pildot Uzdevumus, Būvvaldei ir tiesības:
2.1. piedalīties normatīvo aktu u.c. dokumentu izstrādē, sniegt attiecīgus priekšlikumus;
2.2. pārstāvēt Pušu intereses valsts un pašvaldību institūcijās;
2.3. pildīt citus uzdevumus, kas paredzēti Pilnvarotās personas un Pašvaldības lēmumos.
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2.4. pieprasīt un saņemt no fiziskajām un juridiskajām personām informāciju, kas saistīta un
nepieciešama Būvvaldei noteikto uzdevumu izpildei;
2.5. izvērtējot būvniecības ieceres nozīmīgumu, noteikt būvprojektēšanai nepieciešamo
dokumentu sarakstu, būvprojekta stadiju skaitu, kā arī būvniecības ieceres publiskās
apspriešanas nepieciešamību; pirms būvatļaujas izsniegšanas pieprasīt papildu
dokumentus vai pieprasīt veikt citas normatīvajos aktos noteiktas darbības;
2.6. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā noraidīt būvniecības ieceres un
būvprojektus un/vai pieprasīt to ekspertīzi;
2.7. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā anulēt būvatļaujas, pārtraukt būvdarbus
vai teritorijas izpētes darbus, lemt par būves konservāciju vai nojaukšanu;
2.8. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā savas kompetences ietvaros Pašvaldības administratīvajā
teritorijā kontrolēt jebkuru būvi vai zemes lietojumu neatkarīgi no piederības un īpašuma
formas;
2.9. par konstatētajiem fizisko un juridisko personu normatīvo apbūves noteikumu pārkāpumiem
sastādīt protokolus, aktus u.c. dokumentus un ierosināt Pašvaldības domei attiecīgās
personas saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.
II.

Līguma darbības termiņš

3. Līgums stājas spēkā _____________un ir spēkā līdz ______________________
III.

Pušu atbildība

4. Par Uzdevumu izpildi ir atbildīga un to izpildi uzrauga Pašvaldība.
5. Mantiskos zaudējumus un personisko kaitējumu, kas nodarīts trešajai personai, atlīdzina no
Pašvaldības budžeta.
6. Pilnvarotā persona nodrošina pienācīgu un savlaicīgu Uzdevumu izpildi.
Uzdevumu izpildē Pilnvarotā persona ievēro labas pārvaldības un citus valsts pārvaldes principus,
normatīvo aktu prasības, Pašvaldības noteikto kārtību, sadarbojas ar Pašvaldību, tās iestādēm un
struktūrvienībām, biedrībām, nodibinājumiem un kapitālsabiedrībām.
7. Jautājumos, kas saistīti ar Pilnvarotai personai deleģēto Uzdevumu izpildi un kurus Pilnvarotā
persona ir tiesīga izlemt patstāvīgi, tā rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks.
8. Pilnvarotā persona ievēro Pašvaldības norādījumus, ierosinājumus, priekšlikumus un
ieteikumus, kas vērsti uz Uzdevumu izpildes nodrošināšanu.
9. Pilnvarotās personas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību saistībā ar Uzdevumu
izpildi var apstrīdēt Pašvaldībā.
IV.
Savstarpējo norēķinu kārtība,
finanšu un citu resursu piešķiršanas noteikumi
10. Finansējumu Uzdevumu izpildei Līgumā noteiktā termiņa ietvaros veido Pašvaldības
finansējums.
11. Pašvaldības finansējums Uzdevumu izpildei, tajā skaitā vispārējās izmaksas kārtējam gadam
tiek aprēķinātas pēc proporcionalitātes principa, ņemot vērā Pašvaldībā deklarēto iedzīvotāju
skaitu uz iepriekšējā kalendārā gada 1.janvāri.
12. Pašvaldība 10.punktā minēto finansējuma summu pārskaita Pilnvarotās personas norēķinu
kontā līdz kārtējā gada _______________
13. Pilnvarotā persona racionāli un lietderīgi izmanto Uzdevumu izpildei piešķirto Pašvaldības
finansējumu.
V.

Līguma izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji

14. Pilnvarotās personas darbība tiek vērtēta pēc šādiem kritērijiem:
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14.1. deleģēto pārvaldes uzdevumu izpilde un kvalitāte;
14.2. finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstība un likumība, kā arī racionāla un lietderīga
izmantošana;
14.3. Pilnvarotās personas darbības un finanšu pārskatu iesniegšanas kārtības ievērošana.
VI.

Pilnvarotās personas darbības uzraudzības kārtība

15. Pilnvarotā persona, attiecībā uz Līgumā noteikto Uzdevumu izpildi deleģētās funkcijas
ietvaros ir Pašvaldības padotībā.
16. Pilnvarotās personas darbību Uzdevumu izpildē deleģētās funkcijas ietvaros uzrauga
Pašvaldība, kura:
16.1. ir tiesīga pieprasīt no Pilnvarotās personas informāciju par Uzdevumu izpildi;
16.2. apkopo Pilnvarotās personas iesniegtos pārskatus un ziņojumus, kā arī pārbauda Pilnvarotās
personas sagatavotos pieprasījumus par deleģēto Uzdevumu finansējuma izlietošanu;
16.3. veic Uzdevumu izpildes kontroli un novērtē Uzdevumu izpildes kvalitāti saskaņā ar Līguma
V nodaļā minētajiem kvalitātes novērtējuma kritērijiem.
VII.

Pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība

17. Pilnvarotā persona pēc Pašvaldības pieprasījuma, atbilstoši deleģētajiem pārvaldes
uzdevumiem, iesniedz Pašvaldībai rakstveida pārskatu par Uzdevumu izpildi, kurā iekļauj:
17.1. ziņojumu par Uzdevumu izpildi, kurā norāda informāciju par Līguma V nodaļā minēto
kritēriju izpildes rādītājiem;
17.2. informāciju par Uzdevumu izpildei izlietoto finansējumu.
VIII. Līguma grozīšana un izbeigšana
18. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties.
19. Ja Pilnvarotā persona, atbilstoši Līguma noteikumiem, nevar nodrošināt pienācīgu un
savlaicīgu Uzdevumu izpildi, Pilnvarotā persona nekavējoties, bet ne vēlāk kā
viena mēneša laikā, par to rakstiski informē Pašvaldību.
20. Pašvaldība, ne mazāk kā vienu mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot Pilnvaroto personu, ir tiesīga
vienpusēji pirms termiņa izbeigt Līgumu, ja:
20.1. Pilnvarotā persona nepilda/nepienācīgi pilda deleģētos uzdevumus;
20.2. konstatē, ka piešķirtie finanšu līdzekļi tiek izmantoti neracionāli vai citiem līgumā
neparedzētiem mērķiem.
21. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, ja vairs nepastāv tā noslēgšanas pamatnoteikumi vai speciālie
deleģēšanas nosacījumi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
Strīdu risināšanas kārtība

IX.

22. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā,
kas tiks attiecīgi protokolētas.
X.

Nepārvarama vara

23. Pilnvarotās personas pienākums ir nodrošināt Uzvedumu izpildes nepārtrauktību, izņemot
nepārvaramas varas gadījumus.
24. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies
pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas
varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas,
epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri.
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25. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo
pārējām Pusēm. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā
paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru
izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un
to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no līguma saistību
izpildes.
26. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā līguma darbības
termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par līguma
pārtraukšanu.
XI.

Citi noteikumi

27. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums
nezaudē spēku tā pārējos noteikumos. Šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
28. Nekādas mutiskas vienošanās vai argumenti, kas izteikti Līguma sastādīšanas laikā un nav
iekļauti Līguma noteikumos, netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem.
29. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem
30. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir
izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt
līguma noteikumu tulkošanu.
31. Līgums sastādīts uz piecām lapām divos eksemplāros. Līgumam ir viens pielikums „Funkcijas
izpildes finansēšanas tāme” uz vienas lapas. Katra Puse saņem vienu Līguma eksemplāru.
XII. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti
Iecavas novada dome
Skolas iela 4, Iecava, Iecavas nov.
LV-3913
Reģ. Nr. 90000056376
Banka AS SEB banka
Konts LV09UNLA0050018513721

Bauskas novada dome
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov.
LV-3901
Reģ. Nr.90009116223
Banka A/S SEB banka
Konts LV06UNLA0050014355676

____________________________
R.Ābelnieks

J.Pelsis
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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 29.decembrī

prot.Nr.28, 15.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Mežotnes pamatskola” nolikumā
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde „Mežotnes pamatskola”
izglītības iestādē 2016./2017.m.g. uzsāks licencētu speciālās pamatizglītības programmas
īstenošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības
likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 9.panta otro daļu, Bauskas novada dome
nolemj:
Apstiprināt nolikumu Nr.10 „Grozījumi Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Mežotnes pamatskola” nolikumā”.
Pielikumā: 29.12.2016. nolikums Nr.10 uz 2 lp.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

NOLIKUMS
Bauskā
2016.gada 29.decembrī

Nr.10
(protokols Nr.28, 15.punkts)

Grozījumi Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Mežotnes pamatskola” nolikumā
Izdarīt Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes pamatskola”
nolikumā (apstiprināts Bauskas novada domes sēdē 2010.gada 22.jūlijā) šādus grozījumus:
1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
„4. Skolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšana
procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, pamatizglītības valsts
standartā noteikto mērķu sasniegšanu.”.
2. Papildināt 5.punktu aiz vārda „izglītojošā” ar vārdiem „un audzinošā”.
3. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Skolas uzdevumi ir:
6.1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties
izglītošanas darba metodes un formas;
6.2. nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas
personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai
integrācijai un izglītības turpināšanai;
6.3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo
karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju
apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus
motivējot mūžizglītībai;
6.4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu
personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;
6.5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret savu ģimeni, sabiedrību,
vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību.
Vienlaicīgi pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos
ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus
cilvēkus – Latvijas patriotus;
6.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai
nodrošinātu izglītības ieguvi;
6.7. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē
nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē;
6.8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.”.
4. Aizstāt 7.punktā vārdus „tiek īstenotas” ar vārdu „īsteno” .
5. Papildināt nolikumu ar 7.5. un 7.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.5. speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem
(programmas kods:21015511);
7.6. speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības
traucējumiem (programmas kods 01015611).”.
6. Papildināt 10.punktu aiz vārda „uzņemšana” ar vārdiem „pārcelšana nākamajā
klasē un atskaitīšana”.
7. Papildināt 11.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:
„Pirmsskolas izglītības pakāpē mācību satura apguvei katru nedēļu plāno rotaļnodarbības ar
integrētu mācību saturu bērna fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai”.
8. Svītrot 12.3.apakšpunktā vārdus „vai direktora vietnieks mācību darbā”.

9. Papildināt 13.punktu aiz vārda „izglītības” ar vārdiem „tālākizglītības un citas izglītības”.
10. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:
„14. Skola nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts
izglītības standartā noteikto. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, skaitu,
izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs.
Pārbaudījumu grafiks tiek saskaņots ar iestādes direktoru katra semestra sākumā.”.
11. Papildināt 16.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā :
„Saziņai ar izglītojamo vecākiem skolā ir skolvadības sistēma „e-klase”.
12. Svītrot 23.punktā otro teikumu:
„Direktora īslaicīgas prombūtnes laikā direktora pienākumus veic direktora norīkots
direktora vietnieks”.
13. Papildināt 40.punktu pirms vārda ”piemaksas” ar vārdiem „ prēmijas un”.
Mežotnes pamatskolas direktore

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

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
„Mežotnes pamatskola”
NOLIKUMS
Bauskā
(Grozījumi: 25.11.2010.; 26.05.2011.; 29.09.2011.; 25.10.2012.; 11.04.2013.; 24.04.2014.;
25.09.2014.; 29.12.2016.)
2010.gada 22.jūlijā

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

1. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Mežotnes pamatskola” (tālāk tekstā– skola) ir Bauskas
novada domes (tālāk tekstā– dibinātājs) pārraudzībā esoša vispārējās izglītības iestāde skolas
izglītības programmu īstenošanai. (25.11.2010., 26.05.2011., 25.10.2012., 11.04.2013.grozījumu
redakcijā.)
2. Skolas adrese: „Mežotnes pamatskola”, Zemgaļu iela 7, Mežotne, Mežotnes pag, Bauskas
nov., LV-3918. (24.04.2014. grozījumu redakcijā.)
3. Skolai ir zīmogs ar Bauskas novada ģerboņa attēlu, noteikta parauga veidlapa, norēķinu
konti kredītiestādēs. Skolai var būt sava simbolika. (25.09.2014.grozījumu redakcijā.)
II. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi
4. Skolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu,
lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, pamatizglītības valsts standartā noteikto mērķu
sasniegšanu. (Grozīts ar 29.12.2016.nolikumu Nr.10.)
5. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā darbība. (Grozīts ar
29.12.2016.nolikumu Nr.10.)
6. Skolas uzdevumi ir: (Grozīts ar 29.12.2016.nolikumu Nr.10.)
6.1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas
darba metodes un formas;
6.2. nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas
personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai
integrācijai un izglītības turpināšanai;
6.3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo
karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju
apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot
mūžizglītībai;
6.4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un
izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;
6.5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret savu ģimeni, sabiedrību, vidi
un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Vienlaicīgi
pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem
cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus –
Latvijas patriotus;

6.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu
izglītības ieguvi;
6.7. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos
mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē;
6.8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.
III. Īstenojamās izglītības programmas
7. Vispārējās izglītības likuma noteiktajā kārtībā Mežotnes pamatskolā īsteno šādas izglītības
programmas: (Grozīts ar 29.12.2016.nolikumu Nr.10.)
7.1. pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;
7.2. vispārējās pamatizglītības programma, kods 21011111;
7.3. speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods
21015611;
7.4. speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem garīgās attīstības traucējumiem, kods
21015811;
7.5. speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem (programmas
kods 21015511);
7.6. speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības
traucējumiem (programmas kods 01015611).
8. Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam izglītības ieguves valoda skolā ir latviešu valoda.
IV. Izglītības procesa organizācija
9. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu
datumu, kā arī skolēnu brīvdienas nosaka Ministru kabinets.
10. Skolēnu uzņemšana, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana skolā notiek Ministru
kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā. (Grozīts ar 29.12.2016.nolikumu Nr.10.)
11. Mācību darba organizācijas pamatforma skolā ir mācību stunda, mācību nodarbība.
Mācību stundas, nodarbības ilgums ir 40 minūtes. Skolēnu mācību slodzes sadalījums pa nedēļas
dienām ir noteikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un izglītības programmai skolas direktora
apstiprinātajā stundu sarakstā, ar kuru pirms katra semestra sākuma tiek iepazīstināti skolēni un
pedagogi. Pirmsskolas izglītības pakāpē mācību satura apguvei katru nedēļu plāno rotaļnodarbības ar
integrētu mācību saturu bērna fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai. (Grozīts ar 29.12.2016.nolikumu
Nr.10.)
12. Stundu saraksts:
12.1. ietver izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plānā noteiktās mācību
stundas un klases stundu;
12.2. neietver izglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības, kas ir izglītības
programmas papildu daļa, kuru organizē, ievērojot brīvprātības principu;
12.3. ir pastāvīgs visu semestri un operatīvās izmaiņas tajā var izdarīt tikai skolas direktors vai
direktora vietnieks mācību darbā, par izmaiņām informējot pedagogus un izglītojamos.
13. Skola var īstenot interešu izglītības, tālākizglītības un citas izglītības programmas.
Skolēnu interesēm atbilstošu papildizglītošanu (pulciņi, interešu grupas, mākslinieciskā pašdarbība
vai sporta nodarbības ārpus izglītības programmas) par dibinātāja vai vecāku līdzekļiem īsteno pirms
vai pēc mācību stundām, ja skolā ir iesniegts skolēnu vecāku (aizbildņu) rakstisks iesniegums.
(Grozīts ar 29.12.2016.nolikumu Nr.10.)
14. Skola nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts izglītības
standartā noteikto. Katra mācību priekšmetu pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un
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vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs. Pārbaudījumu grafiks tiek
saskaņots ar iestādes direktoru katra semestra sākumā. (Grozīts ar 29.12.2016.nolikumu Nr.10.)
15. Skolā ir pagarinātās dienas grupas, kuru darbība noris saskaņā ar skolas izstrādāto kārtību.
16. Katram skolēnam ir dienasgrāmata, kas kalpo kā saziņas līdzeklis starp skolēnu vecākiem
un skolotājiem. Par tās aizpildīšanu ir atbildīgs skolēns, priekšmeta skolotājs un klases audzinātājs.
Klases audzinātājs pārbauda un paraksta dienasgrāmatu reizi nedēļā, veic kavējumu ierakstus, vienu
reizi mēnesī skolēniem izveido sekmju izrakstu. Saziņai ar izglītojamo vecākiem skolā ir skolvadības
sistēma „e-klase”. (Grozīts ar 29.12.2016.nolikumu Nr.10.)
17. Skolēniem divas reizes gadā – semestra beigās un mācību gada beigās tiek izsniegtas
Izglītības un zinātnes ministrijas noteikta parauga liecības ar ierakstiem par skolēnu mācību
sasniegumiem.
18. Valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību
īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai atsevišķu (vai vairāku radniecīgu) mācību priekšmetu pedagogi
tiek apvienoti metodiskās komisijās. Metodisko komisiju darbības virziens un kompetence noteikta
tās reglamentā.
19. Ar mācību un audzināšanas procesu saistītu jautājumu risināšanai ir izveidota pedagoģiskā
padome, tās darbību nosaka Vispārējās izglītības likums, pedagoģiskās padomes reglaments.
V. Skolas vadība. Pedagogu un citu darbinieku pienākumi un tiesības
20. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba skolas dibinātājs.
21. Direktora atbildība un kompetence noteikta Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos.
Direktors vada skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu.
22. Direktoram var būt vietnieki. Vietniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī
pienākumus nosaka direktors.
23. Direktora ilgstošas prombūtnes laikā (atvaļinājumi, pārejoša darba nespēja u.tml.) laikā
direktora pienākumus veic direktora pienākumu izpildītājs, kuru saskaņā ar skolas direktora ieteikumu
norīko Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors. (11.04.2013.un 29.12.2016.grozījumu redakcijā.)
24. Pedagogus darbā pieņem direktors, darbā var pieņemt arī konkursa kārtībā. Konkursa
kārtību nosaka skolas direktors, saskaņojot ar skolas padomi.
25. Skolas tehnisko personālu un citus darbiniekus pieņem darbā direktors, to skaitu, saskaņo
ar dibinātāju.
26. Skolas pedagogu un tehnisko darbinieku tiesības un pienākumi ir noteikti Skolas darba
kārtības noteikumos, darba koplīgumā, darba līgumos un amatu aprakstos.
VI. Skolas pašpārvalde
27. Sabiedrības, pašvaldību un vecāku sadarbības nodrošināšanai atbilstoši Vispārējās
izglītības likuma prasībām tiek izveidota skolas padome. Tā darbojas saskaņā ar padomes reglamentu.
28. Skolas padomes sastāvs, izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Vispārējās izglītības
likumā un skolas padomes reglamentā.
29. Skolēnu pašpārvaldi pēc savas iniciatīvas un ar skolas pedagogu un skolas direktora
atbalstu veido skolēni. Tā darbojas saskaņā ar skolēnu pašpārvaldes reglamentu un demokrātijas
principiem. Pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence noteikta tās reglamentā.
VII. Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība
30. Skola saskaņā ar skolas nolikumu patstāvīgi izstrādā skolas nolikumā noteiktos iekšējos
normatīvos aktus (kārtības, noteikumi, reglamenti), kas nosaka detalizētāku skolas mērķu, uzdevumu
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un darbības nodrošināšanu, kā arī skolēnu un darbinieku drošību. Direktors izdod iekšējos normatīvos
aktus saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
31. Priekšlikumus par grozījumiem Skolas darbu reglamentējošos dokumentos var izteikt
dibinātājs, skolas darbinieki, skolēni un viņu vecāki.
32. Skolas nolikums un attīstības plāns ir normatīvie akti, kuri saskaņojami ar dibinātāju.
33. Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot
skolā skolas dibinātājam adresētu iesniegumu.
VIII. Saimnieciskā darbība
34. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam skolas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un
fiziskām personām līgumus par dažādu skolai nepieciešamo darbu veikšanu un pakalpojumu
sniegšanu.
35. Skola var sniegt dažādus pakalpojumus, kas saistīti ar skolēnu ēdināšanu, ārpusstundu
darbību, telpu īri un citus pakalpojumus, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai un tas ir
paredzēts skolas nolikumā. Maksas pakalpojumu sarakstu un izcenojumus apstiprina dibinātājs ar
savu lēmumu.
IX. Finansēšanas kārtība
36. Finansēšanas avoti ir:
36.1. valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu;
36.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;
36.3. citi finanšu līdzekļi, kurus skola var saņemt:
36.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
36.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus skolas nolikumā noteiktajos gadījumos;
36.3.3. ieņēmumi no saimnieciskās darbības un citi ieņēmumi.
37. Skolā izglītības programmas apguve skolēniem ir bez maksas. Interešu izglītības
programmas finansēšanas kārtību un apmēru nosaka skolas dibinātājs.
38. Skolas nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus nodrošina
skolas dibinātājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Dibinātājs nodrošina skolas uzturēšanas un
saimnieciskos izdevumus, to skaitā tehniskā personāla darba algas, un nosaka kārtību, kādā skola
finansējama no dibinātāja budžeta.
39. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, skolas
aprīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu materiālajai stimulēšanai, skolas maksas pakalpojumu
atjaunošanas izdevumiem. Par papildu līdzekļu izmantošanu skolas direktors sniedz pārskatu skolas
padomei.
40. Prēmijas un piemaksas par darba kvalitāti no valsts mērķdotācijas sadala direktora
apstiprināta Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisija, pamatojoties uz noteiktiem kritērijiem.
(Grozīts ar 29.12.2016.nolikumu Nr.10.)
41. Skola par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvanām) vai pakalpojumu veidā,
sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un kvalitatīvos
rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē, un veic to uzskaiti atbilstoši grāmatvedības
uzskaites prasībām.
42. Pēc vecāku iniciatīvas veiktie skolas un (vai) klases telpu remonti ar vecāku materiāliem
uzskatāmi kā ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojumu veidā.
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X. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība
43. Skolu reorganizē un likvidē dibinātājs, iepriekš šādu lēmumu saskaņojot ar Izglītības un
zinātnes ministriju.
XI. Grozījumu skolas nolikumā un tā pieņemšanas kārtība
44. Skolas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina dibinātājs. Grozījumus skolas nolikumā
dibinātājs var izdarīt pēc savas iniciatīvas vai skolas direktora priekšlikuma.
XII. Citi tiesību aktos noteiktie skolas pienākumi
45. Skola kārto lietvedību (skolas dokumentācija) un skolas arhīvu atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
46. Skola noteiktā laikā sagatavo atskaites atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un Valsts
statistikas pārvaldes noteiktajām pārskatu formām.
47. Veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanai darbam un mācībām skola nodrošina darba
aizsardzības un drošības instrukciju izstrādi un to izpildes ievērošanu.
48. Higiēnas, ugunsdrošības, darba drošības ievērošana skolā tiek nodrošināta atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
49. Skolā tiek nodrošināta skolēnu profilaktiskā veselības aprūpe un pirmā medicīniskā
palīdzība atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
50. Kavējumu uzskaiti veic klases audzinātājs un tiek veikta atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam.
51.Skola izveido un uztur datorizētu datu bāzi atbilstoši VIIS izstrādātajai programmatūrai,
izmanto e-klases pakalpojumus.
52. Skolas grāmatvedības kārtošanu veic Bauskas novada centralizētā grāmatvedība.
(29.09.2011.grozījumu redakcijā)
53. Skolēnu pārvadājumi tiek nodrošināti saskaņā ar skolas dibinātāja noteikto kārtību.
54. Skolas sadarbība ar vecākiem tiek reglamentēta iekšējās kārtības noteikumos.
55. Skolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu, saglabāšanu skola
nodrošina saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.
56. Skolas iekšējo kārtību reglamentē skolas iekšējie kārtības noteikumi, kurus apstiprina
skolas direktors un saskaņo ar skolas padomi.
MEŽOTNES PAMATSKOLAS DIREKTORE

(paraksts)
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D.LAPKOVSKA

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 29.decembrī

prot.Nr.28, 16.p.

Par Bauskas novada pašvaldības speciālās izglītības iestādes „Pamūšas
speciālā internātpamatskola” attīstības plāna 2017. – 2020.gadam
saskaņošanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
Saskaņot Bauskas novada pašvaldības speciālās izglītības iestādes „Pamūšas speciālā
internātpamatskola” attīstības plānu 2017./2018.– 2019./2020. gadam saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Attīstības plāns 2017.– 2020.gadam uz 44 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Pamūšas speciālā internātpamatskola

SASKAŅOTS
Bauskas novada domes
priekšsēdētājs
___________ R.Ābelnieks
2017.gada_____________

APSTIPRINU
Pamūšas speciālās internātpamatskolas
direktore
_____________ A.Naumane
2017.gada______________________

BAUSKAS NOVADA DOME
PAMŪŠAS SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA
„Pamūšas skola”, Gailīšu pag. Bauskas nov., LV-3931
Tālr. 63956285, 63956235, e-pasts pamusa.skola@bauska.lv
Reģ.Nr. 0420901298

Skolas direktore Aelita Naumane

ATTĪSTĪBAS PLĀNS
2017. – 2020.gadam

Attīstības plāns 2017. – 2020. gadam
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Pamūšas speciālā internātpamatskola

1. Vispārējs izglītības iestādes raksturojums
1.1.

Izglītības iestādes vēsture un atrašanās vieta

Pamūšas skolu uzcēla 1873. gadā. 20. gs. sākumā skolā bija 4 klases. 1928. gadā izveidoja sešgadīgu skolu. 1940. gadā skolu pārveidoja par
septiņgadīgu. Pēc kara īstenoja vispārējo obligāto izglītību. 1988./89. gads bija pēdējais Pamūšas skolas skolēniem, jo viņi uzsāka mācības jaunajā
vidusskolā Uzvaras centrā. 1989. gada 1.septembrī uz Pamūšas skolas telpām pārnāca Rundāles internātpalīgskola. Šobrīd tā ir Pamūšas speciālā
internātpamatskola.
Pamūšas speciālā internātpamatskola atrodas Bauskas novada Gailīšu pagastā 10 km attālumā no Bauskas un 6 km attālumā no Gailīšu pagasta
(Uzvaras) centra.
Pamūšas speciālā internātpamatskola ir Bauskas novada pašvaldības speciālās izglītības iestāde, kura īsteno izglītības programmas
izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem un nodrošina diennakts uzturēšanos izglītības iestādē.
Pamūšas speciālās internātpamatskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī
dibinātāja apstiprināts izglītības iestādes nolikums.
Pamūšas speciālās internātpamatskolas juridiskā adrese – „Pamūšas skola”, Gailīšu pagasts, Bauskas novads, LV-3931.
Izglītības iestādei ir sava simbolika – vimpelis, skolas himna, logo.
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1.2. Izglītojamo skaits
Pamūšas speciālajā internātpamatskolā 2016./2017.mācību gadā mācās 112 izglītojamie (13 klašu komplekti un 1 pirmsskolas grupa).
Izglītojamo skaits pa klašu grupām
2013./2014.m.g

2014./2015.m.g

2015./2016.m.g.

2016./2017.m.g.

Pirmsskola

22

24

20

16

1.-9. klasē

65

74

79

86

Arodklasē

9

7

5

9

Kopā:

96

105

104

112

Gadu gaitā, neskatoties uz demogrāfisko un sociālo situāciju valstī, izglītības iestādē izglītojamo skaits palielinās. Izglītības iestādes izvēli
nosaka skolas labvēlīgais mikroklimats, individuālā pieeja mācību darbam, atbalsta personāla pieejamība, realizējamo speciālās izglītības
programmu piedāvājums.
2016./2017.m.g. mācās izglītojamie no Bauskas, Rundāles, Vecumnieku, Iecavas un Jelgavas novadiem:
Bauskas novads

90

Iecavas novads

5

Vecumnieku novads

4

Rundāles novads

11

Jelgavas novads

2
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1.3. Izglītības programmas un izglītojamo skaits katrā no tām
2016./2017.mācību gadā izglītības iestāde īsteno šādas izglītības programmas:
1. ⃰ Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem
Izglītības programmas kods 01015811
licences Nr. V- 4116, izdota 2011.gada 14.martā
izglītojamo skaits – 0
2. ⃰ Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem
smagiem attīstības traucējumiem
Izglītības programmas kods 01015911
licences Nr. V- 4173, izdota 2011.gada 1.aprīlī
izglītojamo skaits – 0
3. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem
Izglītības programmas kods 01015611
licences Nr. V- 7183, izdota 2014.gada 23.aprīlī
izglītojamo skaits – 16
4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem
Izglītības programmas kods: 2101 58 11
licences Nr. V-7247, izdota 2014.gada 13.jūnija
izglītojamo skaits – 37
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5. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem
attīstības traucējumiem
Izglītības programma kods: 2101 59 11
licences Nr. V- 2647, izdota 2010.gada 9.augustā
izglītojamo skaits – 28
6. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
Izglītības programmas kods: 2101 56 11
licences Nr. V-7449, izdota 2014.gada 29.augustā
izglītojamo skaits – 21
7. Profesionālās pamatizglītības programma “Mājturība” ar piešķiramo kvalifikāciju „Mājkalpotājs”
Izglītības programmas kods 2281401
licences Nr. P – 2795, izdota 2010.gada 16.augustā
izglītojamo skaits – 4
8. Profesionālās pamatizglītības programma “Kokizstrādājumu izgatavošana” ar piešķiramo kvalifikāciju „Galdnieka palīgs”
Izglītības programmas kods 2254304
licences Nr. P – 2794, izdota 2010.gada 16.augustā
izglītojamo skaits – 5
⃰ Ir izstrādātas un licencētas izglītības programmas, bet 2016./2017.m.g. nav nokomplektēta grupa.
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Izglītības iestādes īpašie piedāvājumi:


Interešu izglītības nodarbības 2016./2017.m.g.:

8 speciālās izglītības programmas (pirmskola, pamatskola,

Uz 1.septembri izglītības iestādē darbojas fakultatīvās nodarbības:

profesionālā pamatizglītība)



Rokdarbi „Čaklās rokas“

Kvalifikācijas prakses nodrošinājums profesionālās izglītības



Ansamblis

programmas izglītojamiem




Mākslas pulciņš

Neliels izglītojamo skaits klasēs



Vēstures pulciņš



Individuāla pieeja un individuālas mācību programmas





Ētikas pulciņš

Efektīvs Metodisko komisiju darbs





Datorzinības pulciņš

Profesionāls pedagoģiskais sastāvs



Veselības mācības pulciņš



Atbalsta personāla pieejamība





Dejas pulciņš

Uzturēšanās internātā





Galdniecības pulciņš

Plašs interešu izglītības nodarbību klāsts



Mājturības pulciņš



Individuālās un rehabilitācijas nodarbības (ārstnieciskā



Sporta pulciņš



vingrošana, ritmika, logopēdija)


Mūzikas terapija



Nodarbības ar zirgiem



Kanisterapija



Bezmaksas pārvadājumi



Kvalitatīva ēdināšana



Atbalsta programmas “ Skolas auglis”, “ Skolas piens”
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Izglītības iestādes tradīcijas:



Sveču dienas pasākumi. Sveču liešana



Zinību diena



Lieldienas



Skolas avīze



Popiela



Skolotāju diena, „Paldies, skolotāj!“



Ģimenes dienas koncerts



„Es ar savu skolotāju“



Vecāku dienas



Drošības nedēļa



Dārza svētki



Ziedu kompozīciju u.c. izstādes



Mācību priekšmetu nedēļas, pēcpusdienas



„ Zem viena jumta”



Pēdējais zvans



Miķeļdienas pasākums. Dārzeņu kompozīciju izstāde



Izlaidums



Mārtiņi



Sporta sacensības



Latvijas Republikas Proklamēšanas diena



Mācību ekskursijas



Lāčplēša diena



Sadraudzības turnīri ar Zālītes speciālo skolu



Konkurss „Par gaumīgāk iekārtoto klasi un tās noformējumu”



Veselības dienas, pārgājieni u.c.



Ziemassvētku pasākumi



Projektu nedēļa
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1.4. Izglītības iestādes pedagogu kvalifikācija
Izglītības iestādes vadību nodrošina izglītības iestādes direktors, 2 izglītības iestādes direktora vietnieki ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis.
Pamūšas speciālajā internātpamatskolā 2016./2017.mācību gadā strādā 43 pedagoģiskie darbinieki, no tiem:
pirmsskolas skolotāji

2

pamatskolas skolotāji

22

prof. izglītības skolotāji

2

internāta skolotāji

12

97,7% pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Izglītības iestāde ir nodrošināta
ar atbilstošas kvalifikācijas pedagoģiskajiem darbiniekiem. Tiek mācīti visi izglītības programmās paredzētie priekšmeti.

Pedagoģisko darbinieku izglītība:
Izglītība

Pedagogu skaits

Īpatsvars %

Augstākā izglītība

42

97,7%

Augstākā pedagoģiskā izglītība, t.sk.

42

97,7%

14

33,3%

1

2,3%

iegūst augstāko pedagoģisko izglītību

1

2,3%

Pedagogu darba kvalitātes pakāpes, t.sk.

26

60,5%

3. pakāpe

25

58,2%

2. pakāpe

1

2,3%

maģistri
Vidējā vispārējā, no tiem
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Pamatdarbā

33

Blakus darbā

10

Pedagogu sadalījums pēc vecuma:
20 – 29 gadi

4 (9,3%)

30 – 39 gadi

10 (23,3%)

40 – 49 gadi

13 (30,2%)

50 – 59 gadi

9 (20,9%)

60 – 69 gadi

7 (16,3%)

Virs 70 gadiem

-

Izglītības iestādē strādā atbalsta personāls:
Sociālais pedagogs

1 likme

Psihologs

1 likme

Medicīnas māsa

1 likme

Pediatrs

0,2 likme

Psihiatrs

0,2 likme

Logopēds

1 likme
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1.5. Sociālās vides īss raksturojums
Izglītības iestādē mācās izglītojamie no Bauskas, Rundāles, Vecumnieku un Iecavas novadiem.
Pēc reģionālās reformas (novadu izveidošanas) Pamūšas speciālā internātpamatskola paliek kā vienīgā speciālās izglītības iestāde
Bauskas novadā.
Izglītojamo skaitam ir tendence pieaugt. Liels pieprasījums ir pēc sestdienas – svētdienas grupas.
Izglītojamo ģimeņu sociālā sastāva analīzes rezultātā tika noskaidrots, ka:
Bērni – invalīdi

32

Ģimenes, kurās ir abi vecāki

49%

Nepilnās ģimenes

42%

Bāreņi un aizbildniecībā esošie

9%

Ģimenes, kur viens no vecākiem ir bezdarbnieks

18%

Ģimenes, kur nestrādā neviens no vecākiem

26%

Attīstības plāns 2017. – 2020. gadam

10

Pamūšas speciālā internātpamatskola

1.6. Izglītības iestādes budžeta nodrošinājums
Izglītības iestādes finansēšanas avoti ir valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu, pašvaldības budžeta
līdzekļi, papildu finanšu līdzekļi.
Finanšu tāme tiek sastādīta valsts iedalītās mērķdotācijas ietvaros pedagogu darba algām un sociālajam nodoklim, saimnieciskā
personāla algām un sociālajam nodoklim, kā arī izglītības iestādes uzturēšanai.

Izglītības iestādes finansējums.

Budžets

2014.g.

2015.g.

2016.g. 8 mēn.

Mērķdotācija skolotāju darba algām un sociālajam nodoklim

454777.00

503802.00

366554.00

Mērķdotācija saimnieciskā personāla algām un sociālajam nodoklim

134397.00

129997.00

111681.00

Maksājumi skolas uzturēšanai

168433.00

238325.00

177693.00

2593.00

2343.00

2865.00

757607.00

872124.00

655928.00

Vidēji izmaksas uz vienu izglītojamo
Tāmes kopsumma
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2.Izglītības iestādes darbības mērķis
Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas iespēju robežās nodrošinātu valsts izglītības standartā noteikto izglītības
mērķu sasniegšanu

Izglītības iestādes uzdevumi


Nodrošināt sabiedrības un patstāvīgai individuālai dzīvei nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi.



Sagatavot izglītojamos darbam un dzīvei sabiedrībā, veidot pamatu tālākai izglītībai.



Sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, izpratni par savu tautu, Tēvzemi un morālajām vērtībām.



Iespēju robežās nodrošināt praktiskajai dzīvei nepieciešamo zināšanu prasmju apguvi, ievērojot garīgās attīstības traucējumu
korekciju un kompensēšanas iespējas.

Izglītības iestādes vīzija
Ceļš uz kvalitatīvu, mūsdienīgu, humānu speciālās izglītības iestādi, kas atvērta sabiedrībai, balstās uz brīvu, iespēju robežās līdzatbildīgu
izglītojamo, pedagogu, vecāku un sabiedrības sadarbību.

Izglītības iestādes misija
Nodrošinātas izglītības ieguves iespējas ikvienam izglītojamam, atbilstoši viņa veselības stāvoklim.
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3. Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana
3.1. Izglītības iestādes darba pašvērtējums pamatjomā „Mācību saturs”
Prioritāte: Realizēt izglītības programmas, kas atbilstu izglītojamo spējām, interesēm un reālajam dzīves pieprasījumam
Izglītības iestādes darba stiprās puses:


Spēja operatīvi pielāgoties jaunām izglītības situācijām



Licencēta un akreditēta speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Aktualizētas speciālās
pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmu kodi 21015811, 21015911)



Pedagogi strādā pēc mācību priekšmetu paraugprogrammām vai pašu veidotajām mācību programmām un tematiskiem plāniem



Mācību procesā pedagogi ņem vērā izglītojamo vajadzības, paredz mācību darba individualizāciju un diferenciāciju, tiek izstrādātas
individuālās mācību programmas izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem



Notiek priekšmetu pedagogu savstarpējā stundu vērošana un pozitīvās pieredzes apmaiņa



Internāta skolotāji izstrādā detalizētus tematiskos plānus klases audzināšanai



Izglītības iestādes vadība koordinē, pārrauga un nodrošina nepieciešamo atbalstu mācību priekšmetu programmu izstrādē, kā arī
informē par jaunākajām izmaiņām mācību saturā

Tālākās attīstības vajadzības:


Licencēt speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem (programmas kods 21015511), speciālās
pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem (programmas kods 01015511) un speciālās pamatizglītības
programmu izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem (programmas kods 21015711)



Pilnveidot materiāltehnisko nodrošinājumu programmu realizācijai



Nodrošināt diferencētu darbu mācību stundās atbilstoši izglītojamo spējām un interesēm



Pilnveidot mācību saturu un metodiku, izmantojot moderno tehnoloģiju iespējas
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3.2. Izglītības iestādes darba pašvērtējums pamatjomā „Mācīšana un mācīšanās”
Prioritāte: Mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitātes uzlabošana, dažādojot mācību metodes un izmantojot diferencētu pieeju. Pedagogu
profesionālās kompetences pilnveidošana

Izglītības iestādes darba stiprās puses:


Pedagogi mācīšanās procesā ņem vērā skolēnu spējas, attīstības līmeni, individuālās īpatnība



Mācību procesā veiksmīgi tiek nodrošināta saikne ar praktisko dzīvi un mūsdienu aktualitātēm



Dažos mācību priekšmetos ir izveidoti izdales metodiskie materiāli



Mācību stundās pedagogi izmanto mūsdienīgas efektīvas mācību metodes un informācijas tehnoloģijas



Izglītojamo iesaistīšana dažādos ar mācību procesu saistītos pasākumos gan izglītības iestādē, gan ārpus tās;



Priekšmetu skolotāju, audzinātāju un vecāku sadarbība mācīšanas procesā



Pedagogi sistemātiski vērtē, uzskaita un analizē izglītojamo mācību sasniegumus, analīzes rezultātus izmantojot mācību procesa
uzlabošanai un pilnveidošanai



Regulārs pedagogu pašnovērtējums



Kvalifikācijas prakses iespējas izglītības iestādē

Tālākās attīstības vajadzības:


Turpināt dažādot mācīšanas un mācīšanās metodes un formas, veicināt informācijas tehnoloģiju pielietošanu mācību procesā



Pilnveidot pedagogu zināšanas un prasmes elektronisko mācību materiālu izstrādāšanā



Nodrošināt iespēju pedagogiem iepazīties ar citu izglītības iestāžu pieredzi mācību procesa organizācijas jautājumos



Veicināt izglītojamo pozitīvu attieksmi pret mācību procesu, izmantojot IT



Izstrādāt mācību un metodiskos materiālus izglītojamiem ar valodas traucējumiem



Pilnveidot izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību
Plānveidīgi nodrošināt mācību kabinetus ar datoriem un interneta pieslēgumu.
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3.3. Izglītības iestādes darba pašvērtējums pamatjomā „Izglītojamo sasniegumi”
Prioritāte: Izglītojamo mācīšanās prasmju un mācību sasniegumu izaugsme ikdienas mācību darbā, ievērojot izglītojamo spējas
Izglītības iestādes darba stiprās puses:


Izglītības iestādē tiek nodrošināts sistemātisks, nepārtraukts izglītošanās process, kas stimulē izglītojamo personības attīstību un dod
iespēju gūt labus mācību sasniegumus ikdienas darbā



Liela uzmanība tiek pievērsta sasniegumu izvērtēšanai, uzdevumu izvirzīšanai, kas dod iespēju uzlabot mācību darba rezultātus



Izglītojamiem ir zināma mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kritēriji, uzskaite, sasniegumu uzlabošanas iespējas



Izglītības iestādē ir iespējams saņemt konsultācijas visos mācību priekšmetos



Izglītojamie piedalās izglītības iestādes, novadu, speciālo izglītības iestāžu republikas sporta sacensībās, olimpiādēs, mākslas konkursos
un skatēs



Izglītojamie regulāri ieņem godalgotas vietas speciālo izglītības iestāžu republikas konkursos, sacensībās, izveidota datu bāze par
izglītojamo sasniegumiem sportā un konkursos



Izglītojamie iesaistās dažādu ar mācību procesu saistītu pasākumu organizēšanā (mācību priekšmetu nedēļas, pēcpusdienas u.c.)



Izglītības iestādē tiek izteikta atzinība izglītojamajiem, kuri uzrāda labus sasniegumus mācībās, sportā, pašdarbībā

Tālākās attīstības vajadzības:


Pilnveidot mācību satura apguves plānošanu, pārbaudes darbu izveidi, ievērojot izglītojamo individuālās spējas



Visiem pedagogiem turpināt darbu izglītojamo mācību sasniegumu dinamikas izpētē, izmantojot to tālākā izglītības procesa plānošanā,
prognozēšanā un realizēšanā



Aktīvāk piedalīties novada rīkotajos konkursos, sacensībās



Izglītojamo individuālus sasniegumus ārpusskolas pasākumos (olimpiādes, konkursi u.c.) fiksēt e-klasē
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3.4. Izglītības iestādes darba pašvērtējums pamatjomā „Atbalsts izglītojamiem”
Prioritāte: Vienotas atbalsta sistēmas pilnveidošana. Informācijas apmaiņas un sadarbības starp izglītības iestādi un vecākiem pilnveidošana
Izglītības iestādes darba stiprās puses:


Izglītības iestādē regulāri tiek organizēti pasākumi izglītojamo profilaktiskajā veselības aprūpē



Izglītības iestādē ir izstrādātas drošības tehnikas instrukcijas, izglītojamie regulāri tiek izglītoti drošības jautājumos



Izglītības iestādē ir pieejamas konsultācijas mācību priekšmetos, kas nodrošina mācību atbalstu izglītojamajiem



Izglītības iestādē strādā atbalsta personāls (logopēdi, psihologs, sociālais pedagogs, medicīniskais personāls), kas veic izglītojamo izpēti,
palīdz problēmu risināšanā, sadarbojas ar pedagogiem un vecākiem



Izglītības iestāde regulāri sadarbojas ar sociālajiem dienestiem izglītojamo sociālo problēmu risināšanā



Pedagogi īsteno vienotu izglītības iestādes izstrādātu audzināšanas programmu, kura balstās uz izglītojamo izpēti un vērtīborientāciju



Interešu izglītības piedāvājuma daudzveidība un kvalitāte, izglītojamo radošo spēju izaugsme un talantu izkopšana



Izglītības iestāde ir kustības „Latvijas Speciālā Olimpiāde” dalībnieks



Visu izglītojamo iesaistīšana ārpusstundu aktivitātēs un iespēja katram izpausties pēc spējām un veselības stāvokļa



Izglītības iestādē tiek regulāri organizēti pasākumi, sanāksmes un tikšanās ar vecākiem. Vecāki regulāri tiek informēti par izglītības
iestādes darbu, izglītojamo sasniegumiem



Pilnveidoti, paplašināti rehabilitācijas pasākumi (mūzikas terapija, kanisterapija)

Tālākās attīstības vajadzības:


Paaugstināt atbalsta komandas un ģimenes sadarbības intensitāti un kvalitāti



Izglītojamo plašāka iesaistīšana novada, republikas un starptautiskajos konkursos



Pilnveidot e-klases sistēmu ieviešanu, lai efektīvāk to izmantotu informācijas apmaiņā starp izglītības iestādi un vecākiem



Izveidot spējīgo un talantīgo izglītojamo datu bāzi pa mācību priekšmetiem
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3.5. Izglītības iestādes darba pašvērtējums pamatjomā „Izglītības iestādes vide”
Prioritāte: Izglītības iestādes tēla veidošana un popularizēšana.. Fiziskās vides pilnveidošana
Izglītības iestādes darba stiprās puses:


Izglītības iestādei ir senas tradīcijas, kuras tiek koptas un pilnveidotas, ieviešot novitātes



Izglītības iestādei ir savs logo, vimpelis, himna. Ir izveidots stends “ Sasniegumi sportā”



Izglītojamie piedalās novada un valsts mēroga pasākumos (olimpiādēs, konkursos un sacensībās), aizstāvot izglītības iestādes godu



Izglītības iestādē cenšas veidot pozitīvu gaisotni un labvēlīgas attiecības starp pedagogiem, darbiniekiem, izglītojamajiem un vecākiem,
plāno un īsteno pasākumus, kas uzlabo savstarpējās sadarbības kultūru



Dažādu pasākumu ietvaros regulāri reklamē izglītības iestādi masu medijos



Izglītības iestādes telpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas, apkārtne ir sakopta. Tās labiekārtošanā, apzaļumošanā un uzkopšanā
piedalās izglītojamie un izglītības iestādes darbinieki



Daudzveidīgas mācību vides nodrošināšanai ir iekārtota āra skatuve un Zaļā klase



Iekārtots rotaļu laukums pirmsskolas bērniem



Izglītības iestādes teritorija norobežota un ir droša izglītojamajiem, iespēju robežās tiek veikti remontdarbi saskaņā ar plānojumu

Tālākās attīstības vajadzības:


Izveidot izglītības iestādes muzeju (nav izveidots telpu trūkuma dēļ)



Izveidot informācijas stendu “ Mēs lepojamies”, kurā tiek atspoguļota informācija par izglītojamo individuālajiem un izglītības iestādes
sasniegumiem dažādās jomās



Turpināt darbu pie teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas



Veikt plānveidīgu internāta istabu un klašu telpu mūsdienīgu remontu un labiekārtošanu



Palielināt izglītojamo līdzatbildību izglītības iestādes fiziskās vides uzturēšanā
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3.6. Izglītības iestādes darba pašvērtējums pamatjomā „Resursi”
Prioritāte: Izglītības iestādes telpu labiekārtošana un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana atbilstoši mūsdienu prasībām. Personāla
attīstības efektivitāte

Izglītības iestādes darba stiprās puses:


Izglītības iestādei ir kvalificēts pedagoģiskais, atbalsta un tehniskais personāls



26 pedagogi piedalījušies profesionālās kvalitātes novērtēšanās procesā



Plānveidīga un nepārtraukta pedagogu tālākizglītība



Mācību un audzināšanas darbā ir iespēja izmantot materiāltehniskos resursus, izglītības iestādes bibliotēkas piedāvātos resursus



Izglītības iestādei ir finanšu resursi izglītības programmu realizēšanai, izglītības iestādes darbības nodrošināšanai un attīstībai



Katru gadu pakāpeniski tiek veikts izglītības iestādes remonts, labiekārtoti mācību kabineti un internāta telpas (datorklase, 3
guļamistabas, 1./2.kl., C klašu telpas, dušas telpas, tualetes)



Ar Bauskas novada Domes līdzfinansējumu renovēta sporta zāle



Veikta internāta ēkas jumta nostiprināšana, izveidots ugunsdzēsības dīķis, ierīkota apsardzes un ugunsdrošības signalizācija visās ēkās



Veikta izglītības iestādes teritorijas apzaļumošana



Izglītības iestāde piedalās ESF projektu īstenošanā

Tālākās attīstības vajadzības:


Plānot internāta un galdniecības ēku renovācijas darbus



Motivēt pedagogu radošo darbību – mācību un metodisko materiālu izstrādi



Pilnveidot izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi



Plānveidīgi modernizēt (IKT izmantošanas iespējas) mācību kabinetus



Risināt telpu racionālās izmantošanas jautājumus, rast iespēju izveidot muzeju, sensoro istabu
Attīstības plāns 2017. – 2020. gadam
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3.7. Izglītības iestādes darba pašvērtējums pamatjomā „Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes
nodrošināšana”
Prioritāte: Izglītības iestādes attīstības plānošana un nodrošināšana. Izglītības iestādes konkurētspējīgas darbības nodrošināšana
Izglītības iestādes darba stiprās puses:


Izstrādāti izglītības iestādes darbību reglamentējošie dokumenti, tie atbilst likuma prasībām un regulāri tiek pilnveidoti



Izglītības iestādes gada darba plāni tiek veidoti atbilstoši izglītības iestādes pašvērtējumam un attīstības plānam



Izglītības iestādē ir izveidota Metodiskā padome un Metodiskās komisijas, to darbība ir sekmīga



Plānots un mērķtiecīgi organizēts mācību, audzināšanas un ārpusskolas darbs, kas regulāri izvērtēts metodisko komisiju sanāksmēs un
iknedēļas administrācijas operatīvajās apspriedēs



Personāla tālākizglītība tiek organizēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes darba un tā attīstības vajadzībām



Izglītības iestādē mērķtiecīgi organizē un īsteno kontroli un izvērtēšanu dažādos izglītības iestādes darbības aspektos



Vadības komanda atbalsta, plāno un ievieš inovācijas

Tālākās attīstības vajadzības:


Rosināt personālu regulāri veikt pašnovērtējumu, aktīvi iesaistīties attīstības plāna veidošanā



Visa darba kolektīva konstruktīva līdzdalība attīstības plāna 2017. – 2020.gadam īstenošanā



Aktivizēt Skolas padomes darbu attīstības plāna izpildes kontrolē un analīzē



Veidot pozitīvu izglītības iestādes tēlu sabiedrībā izglītojamo piesaistīšanai



Aktīvāk popularizēt izglītības iestādes pozitīvos sasniegumus



Regulāra pieredzes apmaiņa

Attīstības plāns 2017. – 2020. gadam
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4. Pamatjomu vērtēšanas rezultātu iegūšanas metodes
Izglītības iestādes sasniegumu vērtēšanas procesā tiek pētītas visas septiņas izglītības iestādes darbības pamatjomas un veikta šādu materiālu
analīze:
Dokumenta nosaukums
Programmas

Izglītības iestādes licencētās izglītības programmas
Mācību priekšmetu programmas
Izglītības iestādes audzināšanas programma
Interešu izglītības programmas

Darba plāni

Izglītības iestādes Attīstības plāns
Izglītības iestādes darba plāni
Atbalsta personāla darba plāni
Klašu audzinātāju darba plāni
Metodisko komisiju darba plāni
Stundu tematiskie plāni

Žurnāli

Grupas žurnāli pirmskolai
Audzinātāju dienas plānu žurnāli
e-klases žurnāli
Izglītojamo kavējumu uzskaites žurnāls
Drošības instruktāžu žurnāli

Darba grafiki, saraksti

Stundu saraksti
Fakultatīvu nodarbību grafiki
Atbalsta personāla darba grafiki
Attīstības plāns 2017. – 2020. gadam
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Pedagogu tarifikācijas un pārtarifikācijas saraksti
Konsultāciju grafiki
Sanāksmju, sēžu, stundu vērošanas u.c. materiāli

Pedagoģiskās padomes sēžu protokoli
Metodisko komisiju sanāksmju protokoli
Izglītības iestādes padomes sanāksmju protokoli
Stundu vērošanas materiāli
Citi iekšējās kontroles materiāli
Izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaites materiāli

Nolikumi u.c. dokumenti

Izglītības iestādes nolikums
Iekšējās kārtības noteikumi
Kārtība par izglītojamo sasniegumu vērtēšanu
Darba kārtības noteikumi u.c.

Aptauju materiāli

Anketas vecākiem
Anketas izglītojamiem

Kontroles un uzraudzības dienestu pārbaužu materiāli

Akti u.c.

Attīstības plāns 2017. – 2020. gadam
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5. Prioritāšu īstenošanas plāns 2017. – 2020. gadam
Pamatjoma
Mācību saturs

2016./2017.g. II sem.

2017./2018.g.

2018./2019.g.

2019./2020.g.

Mācību procesa individualizācijas pilnveide
Mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitātes uzlabošana, dažādojot mācību metodes un izmantojot diferencētu pieeju

Mācīšana un mācīšanās
Izglītojamo sasniegumi

Informācijas tehnoloģiju daudzpusīga pielietošana mācību procesā
Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana ikdienas mācību darbā un valsts pārbaudes darbos atbilstoši izglītojamo
individuālajām spējām
Atbalsta personāla un pedagogu mērķtiecīga sadarbība atbalsta sniegšanā mācību procesā

Atbalsts izglītojamiem

Atbalsts pozitīvai uzvedībai
Karjeras izvēles pasākumu kvalitātes uzlabošana
Izglītības iestādes un izglītojamo vecāku sadarbības formu dažādošana

Izglītības iestādes vide
Resursi

Izglītības iestādes pozitīva tēla veidošana, emocionālās un fiziskās vides pilnveidošana
Izglītības iestādes mācību vides labiekārtošana un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana
Izglītības iestādes personāla profesionālā pilnveidošana

Izglītības iestādes darba
organizācija, vadība un
kvalitātes nodrošināšana

Izglītības iestādes attīstības plānošana un nodrošināšana
Izglītības iestādes un izglītības programmu akreditācija
Attīstības plāns 2017. – 2020. gadam
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5.1. Prioritātes īstenošanas plāns pamatjomā „Mācību saturs“
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Mācību saturs
Mācību procesa individualizācijas pilnveide
Nodrošināt individualizēta diferencēta mācību procesa īstenošanu atbilstoši licencētajām izglītības programmām
 Licencētas speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar valodas traucējumiem, ar garīgās veselības
traucējumiem
 Licencēto izglītības programmu saturs ļauj īstenot diferencēto mācību procesu
 Visi pedagogi atbilstoši izglītības programmām ir izplānojuši sava priekšmeta tematisko plānu un veiksmīgi īsteno
to mācīšanas procesā
 Pēc nepieciešamības ir izstrādātas individuālās mācību programmas izglītojamiem
 Nodrošināti mācību resursi jauno izglītības programmu realizācijai
 Izstrādāta mācību programma „Lauksaimniecībā 6.-9.kl.” izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
(programmas kods 21015811)

Ieviešanas gaita

Sagatavot un iesniegt dokumentus licences
saņemšanai
„Speciālās
pamatizglītības
programmā izglītojamiem ar garīgās veselības
traucējumiem (programmas kods 21015711)
Sagatavot un iesniegt dokumentus licences
saņemšanai
„Speciālās
pamatizglītības
programmā
izglītojamiem
ar
valodas
traucējumiem (programmas kods 21015511)
Sagatavot un iesniegt dokumentus licences
saņemšanai „Speciālās pirmsskolas izglītības
programmā
izglītojamiem
ar
valodas
traucējumiem (programmas kods 01015511)
Izstrādāt un saskaņot ar VISC mācību
programmu „Lauksaimniecības pamati 6. - 9.
klasei” izglītojamajiem ar garīgās attīstības

Atbildīgais

Laiks

Normatīvie
dokumenti

Direktors

Direktora
vietnieks
izgl. jomā
Direktora
vietnieks
izgl. jomā

2017.g.
janvārismarts

Normatīvie
dokumenti

Direktors

Direktora
vietnieks
izgl. jomā

2017.g.
janvārismarts

Normatīvie
dokumenti

Direktors

Normatīvie
dokumenti

Direktors

Līdz
2017.g.
decembrim

Attīstības plāns 2017. – 2020. gadam

2018./
2019.

Kontrole un
pārraudzība

2016./2017.
II sem.
2017.g.
janvārismarts

J.Daniša

2017./
2018.

Resursi
2019./
2020.
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Ieviešanas gaita

Atbildīgais

Laiks
2016./2017.
II sem.

traucējumiem (programmas kods 21015811,
21015911)
Izveidot mācību priekšmetu programmas
„Speciālās
pamatizglītības
programmā
izglītojamiem ar valodas traucējumiem
(programmas kods 21015511)
Mācību satura apguves plānošanā ievērot
izglītojamo individuālās vajadzības. Izstrādāt
individuālās mācību programmas, nosakot
atbalsta pasākumus
Nodrošināt diferencētu darbu mācību stundās
atbilstoši izglītojamo spējām un interesēm
Apkopot mācību
elektroniskā formā

priekšmetu

2017./
2018.

2018./
2019.

Resursi

Kontrole un
pārraudzība

Programmas
Normatīvie
dokumenti

Direktora
vietnieks
izgl. jomā

2019./
2020.

Priekšmetu
skolotāji

Līdz
2017.g.
septembrim

Priekšmetu
skolotāji

Līdz
Līdz
Līdz
Programmas
2017.g.
2018.g.
2019.g.
IZM ieteikumi
septembrim septembrim septembrim

Pedagogi

programmas Direktora
vietnieks
izgl. jomā
Izvērtēt
un
plānot
izglītības
iestādē Metodiskās
izmantojamo mācību grāmatu, mācību līdzekļu komisijas
atbilstību izglītības programmas prasībām
Bibliotekārs
Realizēt mācību satura apguvi, izmantojot Pedagogi
jaunākās tehnoloģijas un mūsdienīgas mācību
metodes

2017.g.-2020.g.

Līdz
2017.g.
septembrim
Līdz
Līdz
2018.g.apr 2019.g.apr
īlim
īlim
2017.g.-2020.g.

Attīstības plāns 2017. – 2020. gadam

Līdz
2020.g.apr
īlim

Direktora
vietnieks
izgl. jomā

Individuālās
programmas
Mācību
materiāli
Tehniskie
resursi

Direktora
vietnieks
izgl. jomā

Grāmatu fonds
Izglītības
iestādes budžets
Tehniskie
resursi

Direktora
vietnieks
izgl. jomā
Direktora
vietnieks izgl.
jomā

Direktors
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5.2. Prioritātes īstenošanas plāns pamatjomā „Mācīšana un mācīšanās“
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Mācīšana un mācīšanās
Mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitātes uzlabošana, dažādojot mācību metodes un izmantojot diferencētu pieeju
Paaugstināt izglītojamo mācību motivāciju, zināšanu un prasmju kvalitāti, nodrošinot izglītojamo spējām atbilstošu mācību
procesu
 Pedagogi mācību procesā izmanto mūsdienīgas, efektīvas mācību metodes un jaunākās tehnoloģijas, lai pilnveidotu
izglītojamo mācīšanās prasmes
 Mācību stundās paredzēto uzdevumu izpilde, temps un saturs atbilst izglītojamo spējām un interesēm
 Izglītojamie iesaistās dažādos ar mācību procesu saistītos pasākumos gan skolā, gan ārpus skolas
 Pedagogi veido mācību un metodiskos materiālus
 Jebkurā brīdī iespējams iegūt objektīvu informāciju par izglītojamo mācību sasniegumiem

Ieviešanas gaita
Mācību procesā izmantot mūsdienīgās mācību
darba organizācijas formas un mācību metodes,
tuvākas izglītojamo uztveres līmenim, saistītas
ar praktisko dzīvi
Atbilstoši mācību saturam izstrādāt mācību un
metodiskos materiālus mācību priekšmetos
izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
(izglītības programmas kods 21015511)
Atbilstoši mācību saturam izstrādāt un apkopot
mācību
materiālus
mācību
priekšmetā
„Lauksaimniecības pamati 6. - 9. klasei”
izglītojamajiem
ar
garīgās
attīstības
traucējumiem (programmas kods 21015811,
21015911)
Paaugstināt palīgskolotāju darba efektivitāti,
uzlabojot izglītojamo mācību rezultātus
Katrai Metodiskai komisijai organizēt atklātās
stundas, veikt ideju apmaiņu par daudzveidīgu

Atbildīgais

Pedagogi

Pedagogi

Pedagogi

MK vadītāji
MK vadītāji

Laiks
2016./2017. 2017./
2018./
II sem.
2018.
2019.
2017.g.-2020.g.

2017.g.-2018.g.

2018.g.

2017.g.-2018.g.
2017.g.-2020.g.

Attīstības plāns 2017. – 2020. gadam

Resursi
2019./
2020.

Kontrole un
pārraudzība

Programmas
Direktora
Mācību līdzekļi vietnieks
Izglītojamie
izgl.jomā
Pieredze
Metodiskie
ieteikumi
Interneta resursi
Pieredze
Metodiskie
ieteikumi
Interneta resursi

Direktora
vietnieks
izgl.jomā

Metodiskie
ieteikumi
Pedagogi

Direktora
vietnieki
Direktora
vietnieki

Direktora
vietnieks
izgl.jomā
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Ieviešanas gaita

Atbildīgais
2016./2017. 2017./
II sem.
2018.

mācību metožu izmantošanu izglītojamo aktīvai
iesaistīšanai mācīšanās procesā
Nodrošināt
dažādu
informācijas
avotu
izmantošanas
iespējamību
(bibliotēka,
datorklase, interneta pieslēguma pieejamība)
izglītojamo mācīšanās procesa atbalstīšanai
Analizēt izglītojamo mācību sasniegumus un to
atbilstību izglītojamo spējām, veicināt katra
izglītojamā
individuālo
izaugsmi,
nepieciešamības gadījumā sniedzot atbalstu
Īstenot vienotas prasības izglītojamo mācību
sasniegumu vērtēšanā, ievērojot individuālo
programmu prasības un izglītojamo attīstības
līmeni
Veikt stundu hospitāciju mācību procesa
kvalitātes un efektivitātes apzināšanai

Laiks
2018./
2019.

Resursi

Kontrole un
pārraudzība

2019./
2020.

Pedagogi

2017.g.-2020.g.

Izglītības
iestādes
budžets

Direktors

Priekšmetu
skolotāji
Audzinātāji

2017.g.-2020.g.

Direktora
vietnieki

Pedagogi

2017.g.-2020.g.

e-klase
Individuālās
programmas
Atskaites
e-klase
Vērtēšanas
kārtība
Programmas
Pedagogi
Izglītojamie
e-klase
Izpētes
materiāli
Pieredze

Direktora
vietnieks
izgl.jomā
Direktors

Direktora
vietnieks
izgl.jomā
Katra semestra beigās apkopot izglītojamo Pedagogi
izaugsmes dinamikas materiālus katrā mācību
priekšmetā
Organizēt pieredzes apmaiņu ar citām izglītības MK vadītāji
iestādēm, kuras realizē analogas programmas

2017.g.-2020.g.

2017.g.-2020.g.

2017.g.-2020.g.

Attīstības plāns 2017. – 2020. gadam

Direktora
vietnieks
izgl. jomā
Direktors
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5.2. Prioritātes īstenošanas plāns pamatjomā „Mācīšana un mācīšanās“
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Mācīšana un mācīšanās
Informācijas tehnoloģiju daudzpusīga pielietošana mācību procesā
Organizēt jēgpilnu un vispusīgu mācību procesu, izmantojot informācijas tehnoloģijas
 Pedagogi mācību procesā izmanto jaunākās informācijas tehnoloģijas
 Pedagogi veido mācību materiālus, izmantojot IT
 Notiek regulāra pieredzes apmaiņa

Ieviešanas gaita

Atbildīgais
2016./2017. 2017./
II sem.
2018.

Pedagogiem ieplānot un izmantot IT mācīšanās Pedagogi
procesā, fiksējot to mācību vielas tematiskajā
plānojumā
Pilnveidot pedagogu zināšanas un prasmes Informātikas
elektronisko mācību materiālu izstrādāšanā
skolotājs
Organizēt atklātās stundas, demonstrējot
informācijas tehnoloģiju pielietošanas iespējas
mācību stundā
Apkopot un uzkrāt pedagogu izstrādātos
mācību materiālus, kas balstās uz IT
izmantošanu mācību un audzināšanas procesā
Organizēt apmācību un konsultāciju nodarbības
pedagogiem portāla uzdevumi.lv izmantošanai

Laiks
2018./
2019./
2019.
2020.
2017.g.-2020.g.

2017.g.-2018.g

MK vadītāji

2017.g.-2020.g.

Pedagogi
MK vadītāji

2017.g.-2020.g.

MK vadītāji

Mācību procesa organizēšanai izglītojamajiem Pedagogi
ar
uzvedības
traucējumiem
(izglītības
programmas kods 21015711), izglītojamajiem
ar
mācīšanās
traucējumiem
(izglītības
programmas kods 21015611) un izglītojamiem
ar
valodas
traucējumiem
(izglītības

2017.g

2017.g.-2020.g.
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Resursi

Kontrole un
pārraudzība

Tematiskie
plāni
Pedagogi
Praktiskās
nodarbības
Kursi
Pedagogi

Direktora
vietnieks
izgl.jomā
Direktors

Izstrādātie
metodiskie
materiāli
IT tehnoloģijas
IT iespējas
Mācību
materiāli

Direktora
vietnieks
izgl.jomā
Direktors

Direktora
vietnieks
izgl.jomā
Direktora
vietnieks
izgl.jomā
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Ieviešanas gaita

Atbildīgais
2016./2017. 2017./
II sem.
2018.

programmas kods 21015511) izmantot interneta
vietnes (uzdevumi.lv u.c.)
Analizēt izglītojamo sasniegumu dinamiku MK vadītāji
mācību priekšmetos, kuros izmantotas jaunas
pieejas

2017.g.
maijs

Laiks
2018./
2019.

Decembris
maijs

Decembris
maijs
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Resursi
2019./
2020.

Decembris Pedagogu
maijs
atskaites

Kontrole un
pārraudzība

Direktora
vietnieks
izgl.jomā
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5.3. Prioritātes īstenošanas plāns pamatjomā „Izglītojamo sasniegumi“
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Izglītojamo sasniegumi
Izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošana ikdienas mācību darbā un valsts pārbaudes darbos atbilstoši izglītojamo
individuālajām spējām
Uzlabot izglītojamo mācību sasniegumus, veicināt izaugsmes dinamiku
 Ir uzlabojušies izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā, valsts pārbaudes darbos
 Izveidota pārbaudes darbu rezultātu analīzes sistēma
 Pedagoģiskās padomes sēdē regulāri tiek veikta sasniegumu analīze
 Tiek veidota skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze
 Izglītojamie piedalās un sasniedz augstus rezultātus dažādos konkursos un skatēs
 Tiek dažādi stimulēti un apbalvoti labākie izglītojamie

Ieviešanas gaita
Turpināt veidot datu bāzi par izglītojamo
individuālo izaugsmi katrā mācību priekšmetā,
izmantojot to tālākā izglītības procesa
plānošanā un realizēšanā
Metodiskajās komisijās izanalizēt izglītojamo
sasniegumus semestrī un mācību gada beigās,
izvirzot uzdevumus mācību sasniegumu
uzlabošanai
Izglītojamiem ar nepietiekamiem vērtējumiem
izveidot individuālās mācību programmas ar
atbalsta pasākumiem
Izstrādāt dažāda līmeņa pārbaudes darbus
konkrētai klasei, ņemot vērā izglītojamo
atšķirīgo spēju un prasmju līmeni, veicinot
diferencētu pieeju mācību procesam un mācību
sasniegumu vērtēšanai

Atbildīgais

Pedagogi

MK vadītāji

Pedagogi
Atbalsta
personāls
Pedagogi
MK vadītāji

Laiks
2018./
2019.
2019.g.
janvāris
jūnijs

Kontrole un
pārraudzība

E – klase
Izpētes
materiāli

Direktora
vietnieks
izgl.jomā

2017./
2018.
2018.g.
janvāris
jūnijs

2017.g.
maijs

Decembris
maijs

Decembris
maijs

Decembris Pārbaudes
maijs
darbi
e-klase

Direktors

2017.g
augusts

2018.g
augusts

2019.g
augusts

Direktora
vietnieks
izgl.jomā
Direktora
vietnieks
izgl.jomā

2017.g.-2020.g.
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2019./
2020.
2020.g.
janvāris
jūnijs

Resursi

2016./2017.
II sem.
2017.g.
janvāris
jūnijs

IZM ieteikumi
Programmas
Normatīvie
akti
Sasniegumu
vērtēšanas
kārtība
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Ieviešanas gaita

Atbildīgais

Laiks
2016./2017. 2017./
2018./
II sem.
2018.
2019.
Analizēt izglītojamo sasniegumus 3.,6.klasēs MK vadītāji
2017.g
2018.g
2019.g
valsts noteiktajos pārbaudes darbos, izvirzīt Pedagogi
aprīlis
aprīlis
aprīlis
turpmākā darba uzdevumus izglītojamo
sagatavošanai valsts pārbaudes darbiem
Izmantot konsultācijas, lai papildus apgūtu Pedagogi
2017.g.-2020.g.
mācību vielu, ievērojot izglītojamo individuālās
vajadzības
Plānot diferencētus mācību uzdevumus, Pedagogi
2017.g.-2020.g.
atbilstoši izglītojamo individuālajām spējām
Veicināt talantīgo izglītojamo izaugsmi, rosinot Pedagogi
iesaistīties novada, valsts un starptautiskajos
konkursos
Izvērtēt fakultatīvo nodarbību ietekmi uz Pedagogi
izglītojamo sasniegumiem, attīstības dinamiku MK vadītāji
Veicināt un popularizēt talantīgo izglītojamo un
viņu
pedagogu
sasniegumus,
iesakot
apbalvošanai, organizējot ekskursijas
Regulāri atspoguļot izglītojamo sasniegumus eklases žurnālā, dienasgrāmatās, informējot
vecākus par izglītojamo sasniegumiem

2019./
2020.
2020.g
aprīlis

2018.g
maijs

2019.g
maijs

Direktora
vietnieki

2017.g.-2020.g.

Priekšmetu
skolotāji
Audzinātāji

2017.g.-2020.g.
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Kontrole un
pārraudzība

Pedagogu
atskaites,
Darbu analīzes
materiāli
Pedagogi

Direktora
vietnieks
izgl.jomā

Mācību
materiāli

2017.g.-2020.g.

2017.g
maijs

Resursi

2020.g
maijs

Direktora
vietnieks
izgl.jomā
Direktora
vietnieks
izgl.jomā
Direktora
vietnieki

Izglītojamie
Izglītojamo
radošie darbi
e-klase
Direktors
Pedagogu
atskaites
Izglītības
Direktors
iestādes budžets

Izglītojamo
Direktora
dienasgrāmatas vietnieks
Pārskati
izgl.jomā
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5.4. Prioritātes īstenošanas plāns pamatjomā „Atbalsts izglītojamiem“
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Atbalsts izglītojamiem
Atbalsta personāla un pedagogu mērķtiecīga sadarbība atbalsta sniegšanā mācību procesā
Veidot kompleksu pieeju izglītojamo izpētē un atbalsta pasākumu sniegšanā
 Atbalsta personāla komanda veiksmīgi sadarbojas ar pedagogiem un vecākiem izglītojamo problēmu apzināšanā,
izpētē, darbu plānošanā un uzdevumu realizācijā
 Nodrošināta izglītojamo radošo spēju izaugsme un talantu izkopšana
 Lielākā daļa izglītojamo ir iesaistījušies izglītības iestādes interešu izglītībā atbilstoši savām interesēm, piedalās
izglītības iestādes pasākumos
 Mācīšanās procesā tiek organizēti nepieciešamie atbalsta pasākumi

Ieviešanas gaita
Informēt pedagogus un izglītojamo vecākus par
pieejamo atbalsta personālu, izglītojamajiem
nepieciešamo atbalstu un iespējām to saņemt
Atbalsta personāla komandas veidošana,
kopīgas darbības nodrošināšana

Atbildīgais

Direktora
vietnieki

Laiks
2016./2017. 2017./
2018./
II sem.
2018.
2019.
2017.g.-2020.g.

Resursi
2019./
2020.

Kontrole un
pārraudzība
Direktors

Direktora
vietnieks
audz.darbā
Atbalsta personālam sadarbībā ar priekšmetu Atbalsta
skolotājiem un izglītojamo vecākiem iesaistīties personāls
individuālo mācību plānu izstrādē, izglītojamo
izpētē
Motivēt izglītojamos individuālo konsultāciju Pedagogi
apmeklēšanai

2017.g.-2020.g.

Personāls
Darba plāni

Direktors

2017.g.-2020.g.

Izglītojamie
Individuālie
mācību plāni

Direktora
vietnieks
izgl.jomā

2017.g.-2020.g.

Sasniegumu
analīzes

Veidot rezultatīvu informācijas apmaiņu starp Atbalsta
pedagogiem, vecākiem un atbalsta personālu personāls
par izglītojamo vajadzību risināšanas iespējām Audzinātāji

2017.g.-2020.g.

Vecāku
sanāksmes

Direktora
vietnieks
izgl.jomā
Direktors
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Ieviešanas gaita

Atbildīgais

Organizēt praktiskās nodarbības, veidot Audzinātāji
izglītojamiem prasmes rīkoties ekstremālās un
ārkārtas situācijās
Attīstīt un pilnveidot rehabilitācijas pasākumus Direktora
vietnieki
Aktivizēt un popularizēt veselīgu dzīvesveidu, Audzinātāji
darbojoties veselību veicinošo skolu tīklā
Nodrošināt izglītojamo veselības aprūpi

Medicīnas
darbinieki
Sekmēt starpinstitucionālo sadarbību un veikt Atbalsta
preventīvo darbu dažādu problēmu risināšanā
personāls

Laiks
2016./2017. 2017./
2018./
II sem.
2018.
2019.
2017.g.-2020.g.

2017.g.-2020.g.
2017.g.-2020.g.

2017.g.-2020.g.
2017.g.-2020.g.
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Resursi

Kontrole un
pārraudzība

Izglītojamie
Metodiskie
materiāli
Izglītības
iestādes budžets
Darba plāni
Izglītojamie

Direktors

2019./
2020.

Direktors
Direktora
vietnieks
audz.darbā
Direktors

Izglītības
iestādes budžets
Personāla
Direktors
resursi
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5.4. Prioritātes īstenošanas plāns pamatjomā „Atbalsts izglītojamiem “
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Atbalsts izglītojamiem
Atbalsts pozitīvai uzvedībai
Veidot pozitīvu, atbalstošu un drošu mācību vidi, rīkoties, negaidot problēmas
 Izglītības iestādē ir skaidri pozitīvas uzvedības noteikumi, kas saistīti ar drošību, atbildību un cieņu
 Izstrādāta rīcības shēmu izglītojamo uzvedības pozitīvai korekcijai
 Izglītojamie kopā ar pedagogiem mācījās uzvedības noteikumus
 Visi skolas darbinieki cenšas vienoti reaģēt uz noteikumu pārkāpumiem

Ieviešanas gaita
Izstrādāt un mācīt pozitīvas uzvedības
noteikumus, balstītus uz drošību, atbildību un
cieņu
Izstrādāt rīcības shēmu izglītojamo uzvedības
pozitīvai korekcijai
Apbalvojumu sistēmas izstrāde

Atbildīgais

Direktora
vietnieks
audz.darbā
Direktora
vietnieki
Vadības
komanda
Sniegt metodisku, konsultatīvu un informatīvu Atbalsta
palīdzību
pedagogiem
un
vecākiem personāls
konfliktsituāciju risināšanā un pozitīvas
saskarsmes veidošanā
Panākt vienotās pedagogu un vecāku prasības Direktora
pret izglītojamiem disciplīnas un kārtības vietnieks
uzlabošanā skolā
audz.darbā
Veikt izglītojošo darbu ar klases kolektīviem Audzinātāji
cieņas un atbalsta attiecību veidošanai
Psihologs
Ieviest darba terapiju (izglītojamais „slikto” Atbalsta
darbu kompensē ar kādu labo darbiņu)
personāls
Fiksēt e-klasē katru pārkāpumu, rīcību to Pedagogi
novēršanā, saziņu ar vecākiem

2016./2017. 2017./
II sem.
2018.
2017.g.

Laiks
2018./
2019.

2017.g.

Resursi

Kontrole un
pārraudzība

Konsultācijas

Direktors

Metodiskie
materiāli

Direktors

2019./
2020.

2017.g.

Direktors
2017.g.-2020.g.

2017.g.-2020.g.

2017.g.-2020.g.
2017.g.-2020.g.
2017.g.-2020.g.
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Metodiski
materiāli
Kursi
Budžets
Pedagogi
Vecāki

Direktora
vietnieks
audz.darbā

Metodiskie
materiāli

Direktora
vietnieki
Direktors

Direktors

e-klases resursi Direktora
vietnieki
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5.4. Prioritātes īstenošanas plāns pamatjomā „Atbalsts izglītojamiem “
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Atbalsts izglītojamiem
Karjeras izvēles pasākumu kvalitātes uzlabošana
Nodrošināt karjeras konsultācijas un izglītojošus pasākumus
 Izglītības iestādē notiek konsultācijas par tālākizglītības un darba iespējām 9. klašu un arodklašu absolventiem
 Nodrošināts atbalsts klašu audzinātājiem, lai konsultētu izglītojamos karjeras izglītībā
 Karjeras tēmas integrētas audzināšanas darbā
 Izglītības iestādē notiek karjeras nedēļas

Ieviešanas gaita
Organizēt karjeras
izglītojamajiem

Atbildīgais
konsultācijas

9.klašu Direktora
vietnieks
audz.darbā
Sniegt informāciju un atbalstu klašu Direktora
audzinātājiem, lai konsultētu izglītojamos vietnieks
karjeras izglītībā
audz.darbā
Organizēt karjeras nedēļas, pasākumus par Direktora
profesijām, iesaistīt vecākus kā lektorus
vietnieks
audz.darbā
Sniegt vispusīgu atbalstu izglītojamiem karjeras Direktora
izvēlē: tikšanās un praktiskās darbošanās vietnieks
karjeras izvēles jomā, mācību ekskursijas uz audz.darbā
uzņēmumiem
Analizēt audzinātāju veikto darbu karjeras Direktora
izglītībā
vietnieks
audz.darbā
Štata vietas „karjeras konsultants” atjaunošana Direktors

Laiks
2016./2017. 2017./
2018./
II sem.
2018.
2019.
2017.g.
2017.g.
2018.g.
augusts
augusts

2017.g.
maijs

Resursi

Kontrole un
pārraudzība

Konsultācijas

Direktors

2017.g.-2020.g.

Metodiskie
materiāli

Direktors

2017.g.-2020.g.

Darba plāns

Direktors

2017.g.-2020.g.

Informatīvie
Direktors
materiāli
Izglītības
iestādes budžets
Audzināšanas
Direktors
plāni
Atskaites
Cilvēkresursi
Direktors
Budžets

2018.g.
maijs

2019.g.
maijs

2018.g.
septembris
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2019./
2020.
2019.g.
augusts

2020.g.
maijs
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5.4. Prioritātes īstenošanas plāns pamatjomā „Atbalsts izglītojamiem “
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Atbalsts izglītojamiem
Izglītības iestādes un izglītojamo vecāku sadarbības formu dažādošana
Palielināt vecāku līdzdalību izglītības iestādes dzīvē un darba plānošanā
 Izglītības iestādē tiek regulāri organizēti pasākumi, sanāksmes un tikšanās ar vecākiem
 Vecāki regulāri tiek informēti par izglītības iestādes darbu, izglītojamo sasniegumiem
 Vecāki iesaistās izglītības iestādes dzīvē
 Tiek ņemti vērā vecāku ieteikumi un atsauksmes, veicot regulāru anketēšanu
 Aktīvs Skolas padomes darbs, piedalīšanās dažādu lēmumu pieņemšanā

Ieviešanas gaita
Aptaujāt vecākus par viņu līdzšinējo iesaisti
izglītības iestādes dzīvē un vēlmēm turpmākai
sadarbībai.
Aptaujāt pedagogus ar mērķi izvērtēt līdzšinējo
sadarbību ar vecākiem un vēlmēm turpmākai
sadarbībai
Izvērtēt un aktualizēt darbības plānu izglītības
iestādes sadarbībai ar vecākiem
Aktivizēt Skolas padomes darbu, iesaistot
vecākus skolas pasākumu organizēšanā
Organizēt Vecāku dienas, radošās darbnīcas,
klases vakarus u.c.

Atbildīgais
Sociālais
pedagogs

Direktora
vietnieks
audz.darbā
Direktora
vietnieki
Vecāku
padome
Audzinātāji
Direktora
vietnieki
Veidot informatīvo materiālu vecākiem par Direktora
mācību darbu un ārpusstundu aktivitātēm vietnieki
izglītības iestādē
Plānot motivācijas pasākumus vecākiem, kuri Direktora
aktīvi sadarbojas ar izglītības iestādi sava bērna vietnieki
izglītošanas un audzināšanas jautājumos

2016./2017. 2017./
II sem.
2018.
2017.g.-2018.g.

Laiks
2018./
2019.

2019.g.
augusts

2017.g.-2020.g.

2017.g.-2020.g.

2017.g.-2020.g.
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Kontrole un
pārraudzība

Vecāki
Anketas

Direktors

Pedagogi
Anketas

Direktors

Darba plāns

Direktors

Pedagogi
Vecāki
Audzinātāji
Vecāki

Direktors

Informatīvais
materiāls
Skolas avīze
Izglītības
iestādes
budžets

Direktors

2019./
2020.

2017.g.-2018.g.

2017.g.
2018.g.
augusts
augusts
2017.g.-2020.g.

Resursi

Direktors

Direktors
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5.5. Prioritātes īstenošanas plāns pamatjomā „Izglītības iestādes vide“
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Izglītības iestādes vide
Izglītības iestādes pozitīva tēla veidošana, emocionālās un fiziskās vides pilnveidošana
Veicināt izglītības iestādes atpazīstamību. Veidot drošu, fiziski pievilcīgu, pozitīvu un emocionāli labvēlīgu izglītības
iestādes vidi
 Pozitīvs sabiedrības viedoklis par izglītības iestādi
 Notikumi izglītības iestādē tiek atspoguļoti mājaslapā un medijos
 Ir nodrošināta atbalstoša un droša izglītības vide
 Izglītības iestāde veiksmīgi darbojas Veselību veicinošo skolu tīklā
 Izglītības iestādē notiek kopīgi pasākumi izglītojamiem un pedagogiem, kas uzlabo savstarpējo attiecību kultūru
 Palielināta individuālā atbildība par izglītības iestādes vides un inventāra saglabāšanu
 Tiek veikts pakāpenisks plānveidīgs remonts un kabinetu labiekārtošana

Ieviešanas gaita
Atbalstīt izglītības iestādes tradīcijas un
organizēt kopīgus pasākumus izglītojamiem un
pedagogiem, piederības apziņas un lepnuma par
savu skolu, saskarsmes veicināšanai
Radīt jaunas idejas tradicionālo izglītības
iestādes pasākumu norisei, iesaistīt pasākumu
organizēšanā un vadīšanā izglītojamos,
pedagogus un vecākus
Atspoguļot izglītības iestādes dzīvi, popularizēt
izglītojamo sasniegumus masu medijos
Uzlabot izglītības iestādes mājaslapu, padarot to
funkcionālu
Savlaicīgi izvietot jaunāko informāciju, sniegt
apkopojošu informāciju par notikušo pasākumu
izglītības iestādes mājaslapā

Atbildīgais

Direktora
vietnieki

Laiks
2016/2017. 2017./
2018./
II sem.
2018.
2019.
2017.g.-2020.g.

Resursi

Kontrole un
pārraudzība

Pedagogi
Izglītojamie
Budžets

Direktors

2019./
2020.

Direktora
vietnieks
audz.darbā

2017.g.-2020.g.

Pedagogi
Vecāki

Direktors

Direktora
vietnieki
Direktors

2017.g.-2020.g.

Izglītojamie

Direktors

Budžets

Direktors

Mājaslapā

Direktors

Direktora
vietnieki

2017.g.-2018.g.
2017.g.-2020.g.
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Ieviešanas gaita
Apzināt projektus izglītības iestādes iespējamai
dalībai, iesaistīt vecākus projektu piesaistē un
realizācijā
Veicināt izglītības iestādes tēla atpazīstamību ar
dalību projektos
Izveidot informācijas stendu “Mēs lepojamies”,
kurā tiek atspoguļota informācija par
izglītojamo individuālajiem un izglītības
iestādes sasniegumiem dažādās jomās
Veselību veicinošo skolu tīkla darbības
ietvaros, sadarbībā ar izglītojamo līdzpārvaldi,
organizēt veselīgu dzīvesveidu veicinošus
pasākumus
Interešu izglītības pulciņu savstarpējās
sadarbības veicināšana izglītības iestādes telpu
noformēšanā un estētiskās vides uzlabošanā
Palielināt izglītojamo līdzatbildību izglītības
iestādes fiziskās vides uzturēšanā
Turpināt
izglītības
iestādes
teritorijas
labiekārtošanas un apzaļumošanas darbus,
apzinot un piesaistot sponsorus
Izveidot vairākas atpūtas zonas, papildināt
rotaļu laukumu ar konstrukcijām sākumskolas
izglītojamajiem
Izvērtēt telpu racionālo izmantošanu, rast
iespēju izveidot izglītības iestādes muzeju,
sensoro istabu

Atbildīgais

Direktors

Projektu
dalībnieki
Direktora
vietnieki

Laiks
2016/2017. 2017./
2018./
II sem.
2018.
2019.
2017.g.-2020.g.

Resursi
2019./
2020.

Kontrole un
pārraudzība
Direktors

Personāla
2017.g.-2018.g.

Budžets

Direktors

Direktora
vietnieks
audz.darbā

2017.g.-2020.g.

Pedagogi
Izglītojamie
Budžets

Direktors

Interešu
izglītības
pedagogi
Sociālais
pedagogs
Ēku un
apsaimniek.
teritorijas
pārzinis
Ēku un
apsaimniek.
teritorijas
pārzinis
Vadības
komanda

2017.g.-2020.g.

Izglītojamo
darbi

Direktora
vietnieki

2017.g.-2018.g.
2017.g.-2018.g.

2017.g.-2018.g.
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Direktors
Budžets
Sponsori

Direktors

Budžets

Direktors

Budžets

Direktors
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5.6. Prioritātes īstenošanas plāns pamatjomā „Resursi“
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Resursi
Izglītības iestādes mācību vides labiekārtošana un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana
Veikt mācību vides labiekārtošanu un nodrošināt mācību kabinetus ar materiāltehniskajiem resursiem
 Ir modernizēta un pilnveidota materiāli tehniskā bāze
 Kabinetos ir interneta pieslēgums, datortehnika
 Labiekārtoti mācību kabineti un internāta telpas
 Ir atjaunotas mēbeles
 Izremontēta galdniecības ēka, nosiltināta internāta ēka

Ieviešanas gaita
Apzināt mācību programmu īstenošanai
nepieciešamos mācību līdzekļus. Izveidot
mācību līdzekļu un literatūras papildināšanas
plānu
Papildināt mācību kabinetus un bibliotēku ar
jauniem mācību un izdales līdzekļiem, atjaunot
mācību grāmatu fondu atbilstoši izglītības
programmu prasībām
Izskatīt pedagogu pieteikumus jauna mācību
kabineta aprīkojuma iegādei, izvērtējot tā
nepieciešamību
Veikt
plānveidīgu
mācību
kabinetu
nodrošināšanu ar datoriem un interneta
pieslēgumu
Veikt plānveidīgu internāta istabu un mācību
kabinetu mūsdienīgu remontu un labiekārtošanu
(dabaszinības, latviešu valodas kabinets,
„Cerību” klase)

Atbildīgais

Direktora
vietnieks
izgl.jomā
Bibliotekārs
Direktora
vietnieks
izgl.jomā
Bibliotekārs
MK vadītāji
Vadības komanda

Laiks
2016./2017. 2017./
2018./
II sem.
2018.
2019.
2017.g.
2018.g.
2019.g.
aprīlis
aprīlis
aprīlis

Resursi
2019./
2020.
2020.g.
aprīlis

2017.g.-2020.g.

2017.g.
maijs

2018.g.
maijs

2019.g.
maijs

2020.g.
maijs

Kontrole un
pārraudzība
Direktors

Budžets

Direktors

Budžets

Direktors

Direktors

2017.g.-2020.g.

Budžets

Direktors

Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

2017.g.-2020.g.

Budžets

Direktors
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Ieviešanas gaita
Veikt darbnīcas ēkas remontu, papildināt
kokapstrādes darbnīcas aprīkojumu, iegādāt
nepieciešamos materiālus
Veikt mājturības un tehnoloģiju kabineta
remontu, papildināt aprīkojumu, iegādāt
nepieciešamos materiālus
Izveidot un aprīkot fizikas – ķīmijas kabinetu
Ar Bauskas novada Domes līdzfinansējumu
veikt internāta ēkas siltināšanu
Uzbūvēt siltumnīcu stādu audzēšanai, jauno
lauksaimnieku iemaņu apgūšanai

Atbildīgais
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

Ierīkot palīgtelpu lauksaimniecības un
dārzkopības mācību priekšmetu apgūšanai
nepieciešamā
apģērba
un
inventāra
novietošanai
Sporta infrastruktūras sakārtošana – labiekārtot Sporta skolotāji
sporta laukumu
Izveidot sensoro istabu
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis
Alternatīvas komunikācijas ierīces “ Go Talk” S.Petrokaite
iegāde logopēdijas kabinetam nerunājošo bērnu S.Borkovska
apmācībai
Nomainīt griestu apgaismojumu vizuālās Ēku un
mākslas, dabaszinību, latviesu valodas apsaimniekojamās
kabinetos, pirmskolas grupā
teritorijas pārzinis

Laiks
2016./2017. 2017./
2018./
II sem.
2018.
2019.
2017.g.-2018.g.

Resursi

Kontrole un
pārraudzība

Budžets

Direktors

2017.g.-2018.g.

Budžets

Direktors

2019.g
jūnijs augusts
2017.g.-2018.g.

Budžets

Direktors

Budžets

Direktors

Budžets

Direktors

Budžets

Direktors

2019.g.

Budžets

Direktors

2019.g.

Budžets

Direktors

2017.g.

Budžets

Direktors

2017.g.

Budžets

Direktors

2019./
2020.

2018.g
jūnijs augusts
2018.g
jūnijs augusts
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Ieviešanas gaita

Atbildīgais

Izveidot uzbrauktuvi bērniem ratiņkreslā un Ēku un
bērniem ar kustību traucējumiem mazajā skolā apsaimniekojamās
un zāles skatuvei
teritorijas pārzinis

Laiks
2016./2017. 2017./
2018./
II sem.
2018.
2019.
2017.g.
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Kontrole un
pārraudzība

Budžets

Direktors

2019./
2020.
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5.6. Prioritātes īstenošanas plāns pamatjomā „Resursi“
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Ieviešanas gaita

Resursi
Izglītības iestādes personāla profesionālā pilnveidošana
Nodrošināt pedagogu regulāru tālākizglītību un pieredzes popularizēšanu
 Noteiktas izglītības iestādes prioritātes pedagogu tālākizglītības vajadzībām
 Pedagogi ir apguvuši profesionālās pilnveides programmas
 Pedagogiem ir iespēja kvalifikācijas celšanas nolūkos apmeklēt citas mācību iestādes
 Notiek pieredzes apmaiņa par kursos gūtajām atziņām
Atbildīgais

Sistematizēt informāciju par katra pedagoga Direktora
esošo un nepieciešamo tālākizglītību
vietnieks
izgl.jomā
Informēt pedagogus par tālākizglītības Direktora
iegūšanas iespējām, atbalstīt pedagogu vietnieki
izglītošanos kursos, piedalīšanos semināros
Nodrošināt iespēju pedagogiem iepazīties ar Direktora
citu izglītības iestāžu pieredzi mācību procesa vietnieki
organizācijas un atbalsta izglītojamiem
jautājumos
Pēc kursu, semināru apmeklēšanas organizēt MK vadītāji
pedagogu pieredzes apmaiņu par gūtajām
atziņām MK sēdē
Motivēt pedagogu radošo darbību – mācību un Direktora
metodisko materiālu izstrādi
vietnieki

Laiks
2016./2017. 2017./
2018./
II sem.
2018.
2019.
2017.g.-2020.g.

2017.g.-2020.g.

2017.g.-2020.g.

Resursi
2019./
2020.

Kontrole un
pārraudzība

Datu bāze
Direktors
Kursu
apliecības
Pedagogu
Direktors
pašfinansējums
Budžets
Izglītības
Direktors
iestādes budžets

2017.g.-2020.g.

Kursu darba
materiāli

Direktors

2017.g.-2020.g.

Kursi
Budžets

Direktors
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5.7. Prioritātes īstenošanas plāns pamatjomā „Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana”
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Izglītības iestādes un izglītības programmu akreditācija
Sagatavoties izglītības programmu un izglītības iestādes akreditācijai
 Izveidots pašnovērtējuma ziņojums
 Sagatavota izglītības iestādes un izglītības programmu akreditācijai nepieciešamā dokumentācija

Ieviešanas gaita
Nodrošināt
profesionālās
pamatizglītības
programmu „Mājturība” un „Kokizstrādājumu
izgatavošana” akreditācijas procesu saskaņā ar
spēkā esošajiem noteikumiem
Nodrošināt izglītības iestādes un licencēto
speciālās
pamatizglītības
programmu
akreditācijas procesu saskaņā ar spēkā
esošajiem noteikumiem
Veikt izglītojamo, vecāku un pedagogu
anketēšanu par izglītības iestādes darba kvalitāti
un nepieciešamajiem uzlabojumiem
Veikt detalizētu izglītības iestādes darba
vērtēšanu pamatjomās
Izveidot izglītības iestādes pašnovērtējuma
ziņojumu
Izstrādāt
vispusīgus
izglītības
iestādes
prezentācijas materiālus

Atbildīgais
Vadības
komanda

Laiks
2016./2017. 2017./
2018./
II sem.
2018.
2019.
2018.g.
2018.g.
februāris
decembris

Vadības
komanda

Vadības
komanda
Vadības
komanda
Darba grupa

2017.g.-2019.g.

2017.g.-2019.g.
2017.g.

2018.g.

2017.g.-2020.g.
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pārraudzība

Izglītības
iestādes
budžets

Direktors

Izglītības
iestādes
budžets

Direktors

Anketas

Direktors

2019./
2020.

2020.g.
marts

Vadības
komanda

Resursi

2019.g.

Anketas
Datu bāze
Vērtēšanas
rezultāti

Direktors
Direktors
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5.7. Prioritātes īstenošanas plāns pamatjomā „Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana“
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Izglītības iestādes attīstības plānošana un nodrošināšana
Nodrošināt izglītības iestādes attīstības plāna 2017.-2020.g. īstenošanu un jauna attīstības plāna izstrādi
 Izglītības iestādē ir izstrādāts, apstiprināts un pieejams visām ieinteresētajām pusēm attīstības plāns līdz 2020.gadam
 Regulāri tiek veikta analīze un rezultātu novērtēšana, kā norisinās attīstības plāna īstenošana
 Pēc nepieciešamības attīstības plānā pārskata un izdara korekcijas
 Skolas darbību reglamentējošie dokumenti atbilst normatīvajiem aktiem
 Savlaicīgi tiek apkopota informācija, apzinātas vajadzības nākamā attīstības plāna izstrādei

Ieviešanas gaita
Iepazīstināt visas ieinteresētās personas ar
attīstības plānu
Noteikt pārraudzības kārtību un atbildību par
attīstības plāna īstenošanas gaitu un
veicamajām korekcijām
Veikt regulāru analīzi un rezultātu novērtēšanu
attīstības plāna īstenošanā
Vajadzības gadījumā veikt Attīstības plāna
papildināšanu, koriģēšanu, saskaņojot ar
pašvaldību
Nodrošināt attīstības plāna pieejamību visām
ieinteresētajām personām
Pārraudzīt un nodrošināt izglītības iestādē
pieņemto lēmumu izpildi
Nodrošināt izglītības iestādes reglamentējošo
dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem,
veikt
regulāru
dokumentu
atbilstības
pārraudzību

Atbildīgais
Vadības
komanda
Direktors

2016./2017. 2017./
II sem.
2018.
Līdz
2017.g.
2017.g.

Laiks
2018./
2019.

Vadības
komanda
Direktors

2018.g.
2019.g.
aprīlis
aprīlis
2017.-2019.

Direktors

2017.-2019.

Vadības
komanda
Vadības
komanda

Resursi
2019./
2020.

Personāls
Direktors
Vecāki
Attīstības plāns Direktors

2020.g.
aprīlis

2017.g.-2020.g.
2017.g.-2020.g. 2017.g.-2020.g.
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pārraudzība

Anketas
Direktors
Datu bāze
Attīstības plāns Direktors
Attīstības plāns Direktors
Normatīvie
dokumenti
Normatīvie
dokumenti

Direktors
Direktors
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Ieviešanas gaita

Atbildīgais
2016./2017. 2017./
II sem.
2018.

Laiks
2018./
2019.

Apkopot informāciju, apzināt jaunas vajadzības Vadības
nākamā attīstības plāna izstrādei
komanda
Uzsākt jauna attīstības plāna izstrādi

Vadības
komanda

Resursi
2019./
2020.
2020.g.
aprīlis
2020.g.
jūnijs augusts

Kontrole un
pārraudzība

Atskaites
Direktors
Anketas
Statistika
Attīstības plāna Direktors
projekts

Attīstības plāns saskaņots ar Pedagoģisko padomi 2016.gada 7.novembrī (protokols nr.2), ar Skolas padomi 2016.gada 7.novembrī (protokols nr.1)
SASKAŅOTS
Bauskas novada Izglītības nodaļas vadītāja M.Bauvare
2016.gada ......................................
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44

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 29.decembrī

prot.Nr.28, 17.p.

Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas
pilsētas pamatskola” attīstības plāna 2017. – 2021.gadam saskaņošanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
Saskaņot Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas pilsētas pamatskola”
attīstības plānu 2017. – 2021.gadam saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Bauskas pilsētas pamatskolas attīstības plāns uz 27 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

SASKAŅOTS
Bauskas novada domes sēdē
2016. gada 29. decembrī
(prot. Nr.28, 17.p.)

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde

Bauskas pilsētas pamatskola
Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Tālrunis 63924332, e-pasts: pamatskola@bauska.lv
Reģ. Nr. 4512901315
Izglītības iestādes direktors – Jānis Rumba

ATTĪSTĪBAS PLĀNS
2017. – 2021.gadam

2

Saturs
Ievads…………………………..........…………………………………
….

3
3

Analīzes rezultātu iegūšanai izmantotie
materiāli…………………..…….
Skolas vispārīgs
raksturojums……………………………………..……...

4
4
4

Īstenojamās izglītības
programmas……………………………………...

5

Izglītojamo skaits ………………………………………………………. 5
Personāla sastāvs……………………………………………….……….

6

Budžeta nodrošinājums……………………………………..…………..

6

Fiziskā vide………………………………………………..…………….

7

Sociālā vide……………………………………………….…………….

7

Īpašie piedāvājumi………………………………………………………

8

Iestādes darbības mērķi un uzdevumi…………………………………..

1
4

Iepriekš izvirzīto prioritāšu
realizācija…………………………………..
Īss skolas pašvērtējums
pamatjomās…………………………………….
Attīstības prioritātes 2017. – 2021.
gadam…...………………………….
Prioritāšu īstenošanas plānojums………………………………………..

1
7
1
8

3

Ievads
Bauskas pilsētas pamatskolas attīstības plāns izveidots sadarbībā ar pedagogiem,
izglītojamajiem, vecākiem, darbiniekiem, izglītības iestādes padomi, skolēnu pašpārvaldi un
sadarbības partneriem. Tas ir plānošanas dokuments, kurā parādīti Bauskas pilsētas pamatskolas
attīstības virzieni 2017. – 2021. gadam.
Attīstības plāns nosaka izglītības iestādes attīstības prioritātes, rīcības virzienus, kā arī
īstenotājus mērķu sasniegšanā.
Bauskas pilsētas pamatskolas attīstības plāns ir izstrādāts saskaņā ar:
izglītības iestādes nolikumu;
Bauskas novada attīstības programmu 2012. – 2018. gadam;
Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības koncepciju 2015. – 2025. gadam;
Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014. – 2020. gadam;
Nacionālo attīstības plānu 2014. – 2020. gadam;
LR Izglītības likumu;
Bērnu tiesību aizsardzības likumu.

Analīzes rezultātu iegūšanai izmantotie materiāli:
izglītības iestādē realizējamās izglītības programmas;
Bauskas pilsētas pamatskolas nolikums;
izglītības iestādes darba plāni;
Bauskas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības un optimizācijas plāns;
mācību priekšmetu programmas un mācību stundu tematiskie plāni;
pedagogu tarifikācija;
klašu audzinātāju stundu programmas;
interešu izglītības programmas;
mācību priekšmetu stundu saraksts;
interešu izglītības nodarbību saraksti;
pedagoģiskās padomes sēžu protokoli;
metodisko komisiju dokumentācija;
atbalsta dienesta dokumentācija;
izglītības iestādes padomes dokumentācija;
iekšējās kārtības noteikumi;
izglītības iestādes Darba kārtības noteikumi;
informācijas sistēmas „E-klase” materiāli (klašu žurnāli un interešu izglītības nodarbību
žurnāli);
pedagogu pašnovērtējumu materiāli;
valsts pārbaudes darbu protokoli;
stundu un nodarbību pārraudzības materiāli;
vecāku, pedagogu un izglītojamo aptauju materiāli;
izglītības iestādes gada budžetu tāmes;
dažādi statistikas dati;
instrukcijas, drošības tehnikas ievērošanas noteikumi;
intervijas ar metodisko komisiju vadītājiem;
izglītības programmu apguvei izmantojamās mācību literatūras saraksts u. c. materiāli.

`

4

Skolas vispārīgs raksturojums
Bauskas pilsētas pamatskola (turpmāk – skola) ir Bauskas novada pašvaldības dibināta
vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno vispārējās pamatizglītības un speciālās pamatizglītības
programmas.
Mācību iestāde dibināta 1919. gada 22. septembrī.
Bauskas pilsētas pamatskolas 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 „Bauskas pilsētas
pamatskola” nolikums.
Skola atrodas Rīgas ielā 32, Bauskā, Bauskas novadā, 66 kilometrus no Rīgas. Ēka
izvietojusies Bauskas vecpilsētas daļā. Skolai ir divi mācību korpusi un sporta zāle, visas celtnes
ir savstarpēji savienotas. Vecais korpuss uzbūvēts 19. gadsimta beigās, jaunais – 1993. gadā.
Skolai ir sporta laukums.

Īstenojamās izglītības programmas
Izglītības iestādē 2016./2017. mācību gadā tiek realizētas divas izglītības programmas:
Izglītības programma
Programmas
Licences
Skolēnu
kods
numurs
skaits
Pamatizglītības programma
21011111
V-2133
284
Speciālā pamatizglītības programma
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
21015611
V-4247
19

Izglītojamo skaits
2016./2017. mācību gadā skolā izglītojas 303 izglītojamie. Pēdējo gadu laikā vērojams audzēkņu
skaita neliels pieaugums:
Mācību gads
2012./2013.
2013./2014.
2014./2015.
2015./2016.
2016./2017.

Skolēnu skaits
kopā skolā
283
285
281
294
303

Skolēnu skaits
1. – 6. klasē
195
196
192
200
202

Skolēnu skaits
7. – 9. klasē
88
89
89
94
101

5
350
300
250
200
150
100
50
0

Skolēnu skaits kopā
Skolēnu skaits 1. - 6. klasē
Skolēnu skaits 7. - 9. klasē

Personāla sastāvs
Skolā 2016./2017. mācību gadā strādā 35 pedagoģiskie darbinieki:
augstākā pedagoģiskā izglītība ir 33 pedagogiem, maģistra grāds – 13 skolotājiem;
vidējā vispārējā izglītība ir vienam pedagogam, kurš mācās, lai iegūtu augstāko pedagoģisko
izglītību,
vidējā profesionālā izglītība ir vienam pedagogam, kurš mācās, lai iegūtu augstāko pedagoģisko
izglītību.
Pedagogu izglītība atbilst ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un regulāri tiek
pilnveidota tālākizglītības kursos.
Izglītības iestādē darbojas četras metodiskās komisijas:
 valodu un mākslu metodiskā komisija;
 tehnoloģiju un zinātņu pamatu un ,,Es un sabiedrība” metodiskā komisija;
 sākumskolas metodiskā komisija;
 klašu audzinātāju metodiskā komisija.
Skolā strādā 16 tehniskie darbinieki.

Budžeta nodrošinājums
Nr.
Finanšu rādītāji
p.k.
1. Kopējie ieņēmumi

2013. gads
(eiro)
510 407

2014. gads
(eiro)
573 079

2015. gads
( eiro)
604 962

2016. gads
(eiro )
644 621

2.

Kopējie izdevumi

510 096

570 371

595 866

662 047

3.

Uzturēšanas
izdevumi
Atalgojums
Pedagogu atlīdzība
Preces un
pakalpojumi

505 860

552 555

591 654

650 924

407 126
299 054
98 736

422 087
325 775
130 468

454 337
342 751
137 317

502 964
378 087
147 960

4.
5.
6.

6
7.
8.
9.

Pamatlīdzekļu
iegāde
T.sk. bibliotēkas
krājumu iegādei
Remontdarbi

4236

4406

4212

4607

2817

4056

3976

2940

25 752

49 521

315 580

13 355

Budžets tiek plānots iepriekšējā gada apmērā ar nelielām izmaiņām, bet atšķirības pa gadiem
rada atšķirīgais finanšu daudzums, ko pašvaldība atvēl iestādes remontdarbiem.

Fiziskā vide
Sporta
zāle

Skolas telpu platība
Ēka
Jaunais korpuss
Vecais korpuss
Sporta zāle

Jaunais
korpuss

Kopējā platība
1269,3 m2
2756,8 m2
291,5 m2

Vecais
korpuss

Skolas fiziskā vide ir droša un sakopta. Mācību telpas, atbalsta pedagogu kabineti un citas
vietas ir mūsdienīgi un estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Klašu iekārtojums veicina iespēju
izmantot jaunākās tehnoloģijas un daudzveidīgas mācīšanas metodes. Ar nepieciešamo
aprīkojumu apgādāta arī skolas sporta zāle un bibliotēka. Izglītības iestādē ir medmāsas un
stomatologu kabinets.
Skolā ir nodrošināta izglītojamo un iestādes darbinieku ēdināšana. Šos pakalpojumus sniedz
SIA „Aniva”.
Mācību darbā tiek izmantotas trīs interaktīvās tāfeles, četras datu kameras, visi kabineti
nodrošināti ar datoriem, projektoriem un ekrāniem. Mācību telpas ir labiekārtotas, tajās veikts
kosmētiskais remonts. Visiem skolotājiem mācību procesa nodrošināšanai pieejami datori. Skolā
strādā ar „E-klases” žurnālu. Datorklasē ir 15 datori, tie iegādāti 2013. gadā, un planšetdators.

Sociālā vide
Skolā mācās galvenokārt Bauskas novadā deklarēti bērni, tikai daži audzēkņi deklarēti citos
novados.

7

Novads
Bauskas
Rundāles
Rīgas
Citi novadi

Skolēnu
skaits
282
6
4
7

Bauskas novads
Rundāles novads
Rīgas
Citi novadi

Bauskas pilsētas pamatskolā izglītojas desmit aizbildniecībā esoši bērni, 62 audzēkņi dzīvo
nepilnās ģimenēs, 66 bērni nāk no daudzbērnu ģimenēm, 16 skolēniem kāds vecāks pašlaik strādā
ārzemēs.
Visiem skolēniem ir nodrošinātas brīvpusdienas. 1. – 4. klašu audzēkņiem tās finansē valsts,
5. – 9. klašu izglītojamajiem – Bauskas novada dome.
Sociālā vide ir labvēlīga un droša. Bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem ir cieņpilna
attieksme citam pret citu. Izglītojamajiem ir iespēja gūt atbalstu pie sociālā pedagoga, psihologa,
medicīnas māsas un skolotāja palīga, kas kopā ar izglītības iestādes vadību veido darba grupu
dažādu problēmsituāciju risināšanai. Skolas sociālā pedagoga īpašā redzeslokā ir 16 bērni, kuriem
vērojamas problēmas ģimenē, uzvedības traucējumi, grūtības mācībās, atkarības problēmas utt.
Zemgales mutes veselības centra speciālisti skolēniem nodrošina zobārstniecības
pakalpojumus.

Īpašie piedāvājumi
Bauskas pilsētas pamatskolai ir īpaši piedāvājumi:
estētiska un sakārtota vide un apkārtne;
pozitīva izglītojamo, pedagogu un vecāku saskarsme;
 izglītojamajiem ir iespējas izkopt spējas, talantus un radošumu daudzveidīgās interešu un
fakultatīvo nodarbību grupās. Ir izstrādātas un apstiprinātas 22 interešu izglītības programmas;
skolā ir 1. – 4. klašu koris, 5. – 9. klašu koris, mazie mūzikas kolektīvi, 1. – 4. klašu tautas deju
kopa, 5. – 6. klašu tautas deju kopa, 7. – 9. klašu tautas deju kopa, ir lietišķās mākslas nodarbības,
vizuālā mākslas nodarbības, teātra, skatuves runas, vides izglītības, sporta, mūsdienu deju,
ritmikas, mājturības un tehnoloģiju interešu grupas;
piecus un sešus gadus veciem bērniem skolā tiek rīkotas atvērto durvju dienas;
izglītības iestāde īsteno speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem;
sekmīgi tiek lietotas interneta vietnes „E-klase.lv” un „Uzdevumi.lv”;
 mācību iestādei izveidojusies sadarbība ar Pasvales Levens skolu Lietuvā;
skolas telpās mācības organizē SIA „Buts” un SIA „Autoamatnieks”, te notiek arī novada
amatierkopu mēģinājumi, sporta kluba un sporta skolas nodarbības.

Iestādes darbības mērķi un uzdevumi
Mērķi:
turpinot strādāt kā Bauskas pilsētas pamatskola, veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot
izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības
mērķu sasniegšanu un attīstītu vēlmi pašizglītoties;
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veicināt izglītojamo pašizpausmi, pašiniciatīvu, radošas darbības pieredzes iegūšanu,
nodrošinot izglītojamo iespējas attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, lai veidotos par
patstāvīgām, vispusīgām personībām un atbildīgiem sabiedrības un valsts pilsoņiem.
Uzdevumi:
 īstenot pamatizglītības programmu, tās mērķus un uzdevumus;
 izvēlēties mērķtiecīgas un mūsdienīgas izglītošanas darba metodes un formas;
 nodrošināt iespēju kvalitatīvi apgūt pamatizglītību;
 sadarboties ar izglītojamo vecākiem un aizbildņiem, lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu
izglītojošo darbu, kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmas mērķu
sasniegšanā;
 racionāli izmantot izglītības procesa nodrošināšanai piešķirtos finanšu resursus;
īstenot interešu izglītības programmas.

Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana
Pamatjoma ,,Mācību saturs”
Iepriekš izvirzītā prioritāte – izglītības programmu īstenošanas pilnveide.
Patlaban iestāde sekmīgi īsteno divas licencētas izglītības programmas.
Programmu saturs ir mūsdienīgs, ievērojot izglītojamo pieprasījumu un vajadzības.
Visi pedagogi plāno mācību priekšmeta programmas satura apguvi, izstrādājot tematiskos
plānus savā priekšmetā katrā klašu grupā atbilstīgi Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)
apstiprinātām paraugprogrammām. Metodiskās komisijas regulāri izskata, izvērtē mācību
priekšmetu programmas.
Izglītības iestādē ir vienotas prasības tematisko plānu izstrādei. Pedagogi veiksmīgi plāno
mācību satura apguves secību, izvēlas piemērotus mācību līdzekļus un metodes, vērtēšanas
formas, metodiskos paņēmienus, izmanto informācijas tehnoloģijas. Tematiskos plānus katram
mācību gadam akceptē metodiskajās komisijās. Tiek veikta tematisko plānu pilnveide atbilstīgi
skolas darbības mērķiem un uzdevumiem un veiktajai pašnovērtējuma rezultātu analīzei. Iestādē
ir izveidota mācību priekšmetu tematisko plānojumu elektroniskā versija, kas ir pieejama visiem
pedagogiem.
2015./16. mācību gadā sākta datorikas mācība.
Veiksmīgākai mācību vielas apguvei iestāde realizē speciālās pamatizglītības programmu
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Skolēniem ir izstrādāti individuālie izglītības plāni,
kurus realizē mācību priekšmetu pedagogi. Minētajiem bērniem mācību vielu palīdz apgūt
pedagoga palīgs, atbalsta personāls.
Īstenojot pamatizglītības programmu, izglītojamajiem nodrošināta iespēja apgūt
pamatprasmes kā zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas nepieciešams personiskai
izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai aktivitātei.
Pamatjoma „Mācīšana un mācīšanās”
Iepriekš izvirzītā prioritāte – skolēnu personīgās atbildības veicināšana par savu darbību.
Mācīšanās kvalitāte
Mācīšanās darba organizācija notiek atbilstoši mācību plānam, stundu, interešu izglītības
nodarbību un konsultāciju sarakstiem. Mācību stundās skolotāji mērķtiecīgi organizē skolēnus
mācību darbam un veido motivāciju mācīties, rosina mācību procesā izmantot skolas vai pašu
skolēnu rīcībā esošās iespējas (datorklasi ar interneta pieslēgumu, kabinetus ar projektoriem,
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sporta zāli, kopētāju, skolas bibliotēku), rosina skolēnus strādāt atbilstoši spējām, izrādīt iniciatīvu
jaunu zināšanu apguvē un atbildēt par sava darba rezultātiem.
Skolā ir noteikta kārtība skolēnu zināšanu un prasmju diagnosticēšanai. Klases audzinātājs
un mācību priekšmeta skolotājs, izmantojot „E-klases” sniegtās iespējas, analizē katra skolēna
izaugsmes dinamiku.
Kopumā skolēniem ir pozitīva attieksme pret mācību procesu. 81% audzēkņu uzskata, ka
mācību darbs skolā ir interesants. Skolēni aktīvi iesaistās mācību procesā, prot strādāt individuāli,
pāros un dažādās grupās, māk aizstāvēt un pamatot viedokli, analizēt, secināt un pieņemt lēmumus,
veikt pašvērtējumu, rūpējas par savu darbavietu, mācību materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem.
74% skolēnu apgalvo, ka priecājas, citiem rādot savus sasniegumus. Tomēr ir skolēni, kuri traucē
mācību procesu, to ignorē. Ar šiem skolēniem veiktas individuālas pārrunas, organizētas sarunas
kopā ar vecākiem, vadību un mācību priekšmetu skolotājiem, sociālo pedagogu un psihologu.
Atsevišķu skolēnu lietas lūgts izskatīt Bauskas novada administratīvajā komisijā un Izglītības
nodaļā.
Mācīšanas kvalitāte
Viens no metodisko komisiju galvenajiem uzdevumiem ir mācīšanas kvalitātes
nodrošināšana. Pedagogi izglītošanas procesā izmanto dažādas mācību metodes, kas atbilst
skolēnu spējām, vecumam, mācību priekšmeta specifikai, mācību satura prasībām un skolēnu
mācīšanās tempam. Mācību metodes tiek izvēlētas un koriģētas atkarībā no konkrētas klases
ikdienas mācību sasniegumiem, pārbaudes darbu rezultātiem un klases kolektīva īpatnībām.
Mācīšanas procesā izmantotie materiāli atbilst skolēnu vecumam, spējām un konkrētai mācību
stundai. No hospitēto stundu vērojumiem 2015./2016. mācību gadā var secināt, ka vērotajās
stundās skolotāju mācību metožu un paņēmienu izvēle atbilst izraudzīto mērķu sasniegšanai. 74%
stundu skolotāji nodrošina starppriekšmetu saikni, savukārt 71% stundu vērojama mācību
uzdevumu saikne ar reālo dzīvi, 78% stundu konstatēts materiāli tehnisko līdzekļu izmantojums
izvirzīto mērķu sasniegšanai. Kopumā, vērojot mācību stundas, var secināt, ka stundas ir loģiski
strukturētas, mērķi un uzdevumi skaidri formulēti, saprotami un sasniedzami, tie veicina skolēnu
personīgās atbildības paaugstināšanu par rezultātiem.
Skolā 2015./2016. mācību gadā bija 17 izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem, šajā mācību
gadā izglītojas 19 bērni ar mācīšanās traucējumiem. Analizējot šī darba lietderību, var secināt, ka
tas ir attaisnojies un nepieciešams to turpināt.
Skolēniem, kuriem bijis nepietiekams vērtējums iepriekšējā semestrī, tiek izstrādāts
individuālais atbalsta pasākumu plāns.
Iepriekš izvirzītā prioritāte – skolēnu sasniegumu vērtēšanas pilnveide.
Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Skolotāji sistemātiski un kompetenti vērtē skolēnu mācību darbu, ievērojot valstī noteikto
vērtēšanas kārtību, kā arī skolā izstrādāto skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Skolēni
un vecāki ir informēti par pārbaudes darbu veikšanai izvirzītajām prasībām un vērtēšanas
kritērijiem, kā arī zina vērtēšanas principus katrā mācību priekšmetā. Gandrīz visi aptaujātie
skolēni (82%) atzīst, ka saprot pārbaudes darbu vērtēšanas nosacījumus.
Vērtēšanas metodes un pārbaudes formas atbilst skolēnu vecumam un mācību priekšmetu
specifikai. Veicot „E-klases” žurnāla pārbaudi, var secināt, ka vērtēšana notiek regulāri.
Skolēniem ir iespēja uzlabot mācību sasniegumus.
Tiek veikta skolēnu mācību sasniegumu dinamikas analīze semestrī, gadā un valsts
pārbaudes darbos. Mācīšanās kvalitāti analizē klases stundās, klases vecāku sapulcēs,
metodiskajās komisijās, administrācijas sanāksmēs, mazajās pedagoģiskās padomes sēdēs, ir
individuālas pārrunas ar izglītojamajiem un viņu vecākiem.
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Pamatjoma „Skolēnu sasniegumi”
Iepriekš izvirzītā prioritāte – skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaites pilnveide.
Mācību darbs vērsts uz to, lai skolēns labi apgūtu katrā klasē plānotās mācību priekšmetu
standarta prasības un iegūtu kvalitatīvu pamatizglītību. Pedagogi un skolas vadība koordinē un
analizē skolēnu sasniegumus un seko viņu izaugsmei.
Katra semestra noslēgumā skolēnu mācību sasniegumi tiek apkopoti un analizēti
pedagoģiskās padomes sēdēs, apspriedēs pie vadības, metodisko komisiju sanāksmēs.
Analizējot mācību sasniegumu rezultātus, var secināt, ka pēdējos mācību gados vērojama
pozitīva mācību sasniegumu dinamika.

Salīdzinot pēdējo mācību gadu rezultātus, var secināt, ka skolēnu sasniegumi ikdienas darbā
ir stabili un labāki:
Mācību gads
Skolēni,
Skolēni,
Skolēni,
kuru liecībās ir
kuru liecībās ir
kuru liecībās ir
1 – 3 balles (%)
4 – 5 balles (%)
6 – 10 balles (%)
2011./2012.
13
38
49
2012./2013.
11
36
53
2013./2014.
13
40
46
2014./2015.
11
43
46
2015./2016.
8
47
45
60
50
40
30

1 – 3 balles (%)
4 – 5 balles (%)
6 – 10 balles (%)

20
7 – 10 balles (%)
10
0

Vidējo vērtējumu salīdzinājums pa priekšmetiem:
Mācību gads
Latviešu valoda
Matemātika
2011./2012.
6,4
5,7
2012./2013.
6,7
6,1
2013./2014.
6,6
6,0
2014./2015.
6,24
5,9
2015./2016.
6,46
5,86

Dabaszinības
6,3
6,4
6,0
6,09
6,07

Angļu valoda
6,0
6,3
6,1
6,07
6,07

11
6,8
6,6
6,4
6,2
6
5,8
5,6
5,4
5,2

Latviešu valoda
Matemātika
Dabaszinības
Angļu valoda

Skatot pēdējo gadu rezultātus pa mācību priekšmetiem un klašu grupām, var secināt, ka daļā
mācību priekšmetu optimālu un augstu vērtējumu skaits ir pieaudzis, bet skolēnu skaits, kuriem ir
pietiekams un nepietiekams vērtējums, ir sarucis. Vislielākais labo vērtējumu skaita pieaugums ir
sportā, mājturībā un tehnoloģijās. Optimālu un augstu vērtējumu skaita samazinājums dažos
mācību priekšmetos nav būtisks.
Pedagogi atbildīgi seko mācību rezultātu sasniegumu dinamikai savā mācību priekšmetā,
sniedz konsultācijas, strādā diferencēti, individuāli, lai novērstu nepietiekamos vērtējumus
priekšmetā un uzlabotu mācību kvalitāti.
Mācību gada noslēgumā divas nedēļas tiek organizēti papildu mācību pasākumi mācību
sasniegumu uzlabošanai, izglītojamie termiņa beigās kārto pēcpārbaudījumus, kā tas noteikts
normatīvajos dokumentos.
Iepriekš izvirzītā prioritāte – skolēnu patstāvīgo mācīšanās prasmju pilnveide.
Skolā uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos. Rezultāti ir labi –
augstāki par vidējo novadā un valstī.
Mācību priekšmetu metodiskajās komisijās izglītojamo sasniegumu analīzes materiālus apkopo,
salīdzina ar iepriekšējo mācību gada rezultātiem un izvirza uzdevumus mācību priekšmetā nākamajam
mācību gadam, akcentējot uzdevumus skolēnu patstāvīgo mācīšanās prasmju pilnveidei.
Ieteikums skolotājiem – lielāku uzmanību veltīt skolēnu prasmēm veidot teikumus pēc
nosacījumiem, prasmīgi lasīt uzdevumu nosacījumus. Mērķtiecīgāk organizēt darbu ar skolēnu
kļūdām – gan skolēna paša veidotā tekstā, gan svešā tekstā, gan skolotāja labotajā tekstā.
Pamatojoties uz secinājumiem, tiek izvirzīti uzdevumi tālākai darbībai.
Pamatjoma ,,Atbalsts skolēnam”
Iepriekš izvirzītā prioritāte – atbalsts skolēniem ar mācību grūtībām.
Skolā tiek sniegts atbalsts izglītojamajiem ar nepietiekamiem vērtējumiem, izglītojamajiem
ar mācīšanās traucējumiem. Ir izveidoti individuālie plāni skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Tiek
piedāvātas konsultācijas mācību vielas nostiprināšanai, neskaidro jautājumu noskaidrošanai un
pārbaudes darbu rezultātu uzlabošanai visos mācību priekšmetos. Konsultāciju norises laiki ir
atspoguļoti konsultāciju sarakstā, tas ir redzams skolas informācijas stendā un skolas mājas lapā.
Lai veicinātu izglītojamo izaugsmi, notiek sadarbība un informācijas apmaiņa starp klases
audzinātāju, vecākiem un priekšmetu skolotājiem.
Metodiskajās komisijās, skolēnu pašpārvaldē, pedagogu sanāksmēs tiek izvērtētas
izglītojamo izaugsmes iespējas un sasniegumi.
Skolā ir psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, skolotāja palīgi, medicīnas darbinieks. Ir
apzinātas izglītojamā psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās vajadzības. Šo informāciju izmanto
izglītojamo atbalstam un sadarbībai ar pašvaldību, sociālo dienestu un citām valsts un pašvaldības
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institūcijām. Atbalsta personāla palīdzība un konsultācijas pieejamas visiem izglītojamajiem,
kuriem tās ir nepieciešamas.
Ir atbalsts un konsultācijas karjeras izvēlē, organizēti karjeras izvēles pasākumi.
Izglītojamie un viņu vecāki laikus saņem informāciju par skolas mācību un audzināšanas
procesu, mācību sasniegumiem, skolas atbalstu skolēniem.
Iepriekš izvirzītā prioritāte – talantīgo skolēnu atbalsta sistēmas pilnveide.
Pedagogi mērķtiecīgi un efektīvi plāno, veicina un atbalsta nodarbības talantīgajiem
audzēkņiem viņu spēju attīstīšanai, stimulē gatavoties mācību priekšmetu olimpiādēm,
konkursiem, pasākumiem, sacensībām skolā un novadā. Ir augsti sasniegumi novadā, reģionā un
valstī.
Sniegts mērķtiecīgs atbalsts izglītojamajiem viņu talantu izkopšanā, daudzveidīgs interešu
izglītības programmu piedāvājums, liels interešu izglītības programmu apmeklētāju skaits.
Skolas mājas lapā sistemātiski tiek atspoguļoti izglītojamo sasniegumi. Tradicionāli,
sagaidot valsts svētkus, tiek apbalvoti izglītojamie, kas uzrādījuši augstākos sasniegumus mācību
darbā, viņu fotogrāfijas apskatāmas stendā „Ar viņiem lepojamies”. Katra mācību gada noslēgumā
tiek rīkots svinīgs pasākums, kurā par augstiem sasniegumiem olimpiādēs un konkursos
apbalvojumus saņem izglītojamie un viņu pedagogi.
Ir noteikta sistēma, kā noris vecāku informēšana un informācijas apmaiņa. Informāciju var
iegūt un nodot telefoniskā saziņā, individuālās sarunās, klašu vecāku sanāksmēs, „E-klases”
žurnālā, izglītojamo dienasgrāmatā, skolas mājas lapā. Vecāki tiek informēti par skolēnu
individuālajiem sasniegumiem.
Metodiskajās komisijās, skolēnu pašpārvaldē regulāri pārrunā skolēnu mācību un
ārpusstundu sasniegumus, izvērtē skolas pasākumu kvalitāti, tiek ņemti vērā skolēnu, skolotāju un
vecāku priekšlikumi un idejas.
Pamatjoma ,,Skolas vide”
Iepriekš izvirzītā prioritāte – skolas energoefektivitātes un drošības palielināšana.
Veikts skolas energoaudits, kurā norādītas ēku problemātiskās vietas, kurās rodas ievērojami
siltuma zudumi. Iepriekšējā periodā siltināti vecās skolas bēniņi, to koka konstrukcijas apstrādātas
ar pretdegšanas šķīdumu, nomainītas durvis un logi, kuri radīja lielākos siltuma zudumus.
Nozīmīgākais veikums ir skolas sporta zāles energoefektivitātes projekta izstrāde un realizācija,
kuras rezultātā ievērojami uzlabota fiziskā vide sporta zālē, ģērbtuvēs un tualetēs. Izglītojamajiem
ir nodrošināta duša, ģērbtuvēs ir apsildāma grīda, sporta zāle ir pieejama invalīdiem, sporta zāles
ēka ir siltināta. Atbilstoši skolas attīstības plānam ir izstrādāts skolas jaunās ēkas
energoefektivitātes un pārbūves projekts, kas gaida realizāciju. Tas ļaus vēl racionālāk izmantot
energoresursus un uzlabos skolas vidi.
Skolā ir izveidota un darbojas apsardzes un ugunsdzēsības signalizācija, kas nodrošina
nepārtrauktu telpu uzraudzību. Skolā ir norādītas ieejas, izejas, izlikts evakuācijas plāns. Skolas
apkārtne ir estētiski iekārtota, apzaļumota un droša izglītojamajiem un darbiniekiem. Skolas
tuvumā ir izvietotas satiksmes drošības noteikumiem atbilstošas zīmes, norādes un gājēju pāreja.
Pie skolas ir autostāvvieta.
Pamatjoma ,,Skolas vide”
Iepriekš izvirzītā prioritāte – fiziskās un sadarbību veicinošas vides pilnveide.
Skolas telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, vizuāli pievilcīgas, drošas. Visās mācību
telpās ir uzstādīti projektori, datori, ir trīs interaktīvās tāfeles, četras dokumentu kameras. Skolā ir
ērtas un augumam atbilstošas mēbeles, tās plānveidīgi tiek atjaunotas. Skolas telpas ir tīras un
kārtīgas. Klašu un koplietošanas telpas atbilst sanitāri higiēniskajām normām.
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Ārpusstundu nodarbībām tiek izmantota aktu zāle, sporta zāle, foajē, kā arī klašu telpas,
kurās ir pieejamas galda spēles un dažādi materiāli izglītojamo aktivitātēm. Skolas bibliotēkā un
lasītavā ir daudzveidīgs metodisko materiālu klāsts, izziņas literatūra, daiļliteratūra, plašs preses
izdevumu piedāvājums, apmeklētājiem pieejami trīs datori. Atsevišķos kabinetos ir telpas
skolotājiem stundu sagatavošanai un atpūtai. Izremontēta un labiekārtota skolas virtuve un
ēdamtelpas.
Skolā katru gadu tiek veikti remontdarbi par pašvaldības līdzekļiem, Pēdējos gados
izremontēti skolas vecā korpusa gaiteņi, tualetes, mācību kabineti, aktu zāle, medmāsas kabinets,
garderobe, ķīmijas un bioloģijas kabinets. Izstrādāts sporta laukuma rekonstrukcijas projekts, taču
novada domē nolemts veidot kopēju sporta laukumu trim izglītības iestādēm.
Skolā ir radīti labvēlīgi apstākļi katram izglītojamajam un darbiniekam. Skolā valda
sadarbības gaisotne un labs mikroklimats, to pierāda anketēšanas rezultāti, skolotāju pašvērtējumi
un individuālas pārrunas ar darbiniekiem. Skolotāju, darbinieku, izglītojamo un viņu vecāku
priekšlikumi tiek ievēroti un nepieciešamības gadījumā ieviesti dzīvē.
Skolas vadība rūpējas par kolektīva saliedēšanu. Tiek rīkotas skolotāju un darbinieku
ekskursijas, dažādu svētku, darba un dzīves jubileju svinības. Pedagogi un darbinieki tiek ieteikti
apbalvošanai ar novada pašvaldības un IZM apbalvojumiem. Noslēgts koplīgums ar
arodorganizāciju. Lielākā daļa skolas darbinieku uzskata, ka viņu vidū un saskarsmē ar skolas
vadību valda labvēlība, cieņa, koleģialitāte un izpalīdzība. Ir ļoti maza pedagogu un darbinieku
mainība, tas liecina, ka skolā strādā sava darba un skolas patrioti.
Pamatjoma ,,Resursi”
Iepriekš izvirzītā prioritāte – IKT nodrošinājuma palielināšana un to iespēju plašāka
izmantošana.
Esošo pedagoģisko resursu racionāla izmantošana.
Skola ir nodrošināta ar datoriem un projektoriem, trijās klasēs ir interaktīvās tāfeles, datu
kameras, valodu un mūzikas klasēs – atskaņošanas iekārtas. Interneta pieslēgums ir nodrošināts
visās skolas telpās. Datori un drukas iekārtas ir novietotas administrācijas un speciālistu kabinetos,
skolotāju istabā. Skolas datori ir savienoti kopējā tīklā. Visi skolotāji un administrācija lieto DEAC
„E-klases” pakalpojumus, tos izmanto arī lielākā daļa vecāku.
Skolā plānveidīgi tiek iegādāti un regulāri izmantoti mācību procesam nepieciešamie
materiāli tehniskie līdzekļi, iekārtas un aprīkojums. Ir noteikta kārtība par to izmantošanu,
glabāšanu un drošības pasākumiem. Regulāri tiek sekots materiāli tehnisko līdzekļu un iekārtu
tehniskajam stāvoklim, vajadzības gadījumā vienmēr tiek nodrošināts savlaicīgs remonts.
Lai efektīvi izmantotu pieejamās tehnoloģijas, iemācītos veidot jaunus mācību materiālus,
apgūtu jau izstrādātos mācību materiālus, skolotāji regulāri apmeklē seminārus par informācijas
tehnoloģiju lietošanu mācību procesa pilnveidei.
Skolā ir nepieciešamie personāla resursi izglītības programmu realizācijai. Darbojas atbalsta
personāls: sociālais pedagogs, logopēds, medmāsa, psihologs un skolotāja palīgs. Skolas atbalsta
personālam ir atsevišķas darba telpas individuālam darbam ar izglītojamajiem, skolotājiem un
vecākiem. Atbalsta personāls veic sava darba izvērtējumu un perspektīvos uzdevumus saskaņo ar
skolas vadību.
Visam skolā strādājošajam pedagoģiskajam personālam ir normatīvo aktu prasībām
atbilstoša izglītība un kvalifikācija. Ar vadības atbalstu skolas personāls regulāri piedalās
tālākizglītības aktivitātēs. Skolotāji ir apmeklējuši gan maksas, gan Eiropas Savienības fondu
(ESF) piedāvātos kursus un paaugstinājuši savu kvalifikāciju. Kursi tiek daļēji atmaksāti atbilstoši
budžeta līdzekļiem.
ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība“ apakšaktivitātē „Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos“ izglītības iestādes
pedagogi ieguvuši profesionālās kvalitātes pakāpes. No novērtēšanas sākuma trīs pedagogi
ieguvuši 4. kvalitātes pakāpi un 14 pedagogi – 3. kvalitātes pakāpi .
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Pamatjoma ,, Skolas darba organizācija, vadības un kvalitātes nodrošināšana”
Iepriekš izvirzītā prioritāte – skolas darba pašvērtēšanas procesa pilnveide.
Pašvērtējums kļuvis par mācību stundas neatņemamu sastāvdaļu. Izglītojamie prot novērtēt
savu darbu un izdarīt secinājumus par paveikto. Pašvērtējumu izglītojamie veic gan ikdienas
mācību stundās, gan izstrādājot dažādus projektus. Pedagogi lieto dažādas pašvērtējuma formas
atbilstīgi veicamajiem uzdevumiem un stundas tematikai.
Mācību gada beigās pašvērtējumu raksta visi skolas pedagoģiskie darbinieki, atbalsta
speciālisti un interešu grupu vadītāji. Darba analīzi un novērtēšanu veic arī metodiskās komisijas.
Skolotāji veic pašvērtējumu pēc parauga, ko izmanto skolotāju profesionālās darbības
kvalitātes vērtēšanai, vai veido pašvērtējumu brīvā formā. Skolotāji savā pašvērtējumā analizē
savas stiprās puses un uzlabojamās jomas, nosaka tālākās attīstības vajadzības.
Izvērtējot skolas darbu visās pamatjomās, tiek izvirzīti uzdevumi kārtējam mācību gadam
un izveidots skolas darba plāns.
Iepriekš izvirzītā prioritāte – metodisko komisiju profesionālo kompetenču pilnveide.
Pedagogi iesaistās valodu un mākslu metodiskās komisijas, tehnoloģiju un zinātņu pamatu
un ,,Es un sabiedrība” metodiskās komisijas, sākumskolas metodiskās komisijas, klašu audzinātāju
metodiskās komisijas darbā.
Pedagogi plāno metodiskās komisijas darbu, izvirza prioritātes un uzdevumus. Notiek radoša
sadarbība starp priekšmetu skolotājiem, veicot metodisko materiālu apmaiņu. Pedagogi iesaistās
tālākizglītības kursos, iegūtās zināšanas izmanto darbā, dalās pieredzē ar citiem pedagogiem.

Īss skolas pašvērtējums pamatjomās
Pamatjoma ,,Mācību saturs”
Skolas darba stiprās puses:
tiek īstenotas divas izglītības programmas;
metodiskās komisijas kvalitatīvi strādā izglītības programmu pilnveidē;
skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartos noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāto saturu,
skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību;
skolotāja palīga veiksmīga iekļaušana mācību procesā;
piedalāmies projektā un mācām datoriku no 1. klases;
piedalāmies ESF projekta ,,Dabaszinātnes un matemātika” īstenošanā pamatskolā.
Tālākās attīstības uzdevumi:
organizēt skolotāju savstarpēju pieredzes apmaiņu, apmeklējot citas skolas;
skolotājiem papildināt savas prasmes IT lietošanā;
pilnveidot mācību saturu un metodiku, izmantojot moderno tehnoloģiju iespējas;
saskaņot izglītības satura reformu un standartu ar mācību plāniem;
turpināt sadarboties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem.
Pamatjoma „Mācīšana un mācīšanās”
Skolas darba stiprās puses:
 mācību procesā tiek izmantotas dažādas mācību metodes;
pozitīva skolotāju un skolēnu sadarbība mācību procesā, labvēlīgs mikroklimats;
stundās skolotāji rosina skolēnus izteikt viedokli, analizēt, spriest un prognozēt, uzņemties
atbildību;
tiek nodrošinātas konsultācijas visos mācību priekšmetos skolēniem pieejamā laikā;
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tiek veikta regulāra mācību sasniegumu analīze, tās rezultātus izmanto 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 projektus;
skolotāji stundās izmanto interaktīvas mācību metodes, informāciju tehnoloģijas, mācību
videofilmas, pašu veidotus metodiskos materiālus;
izglītības iestādes pedagogi nepārtraukti pilnveido profesionālo meistarību, iesaistās ESF
projektos, vairākums ieguvuši 3. un 4. kvalitātes pakāpi.
Tālākās attīstības vajadzības:
uzlabot darbu iekļaujošajā izglītībā, izstrādājot izglītojamo individuālos izglītības plānus, veicot
skolēnu mācību sasniegumu analīzi;
daudzpusīgāk izmantot interaktīvās tāfeles piedāvātās iespējas mācību stundu dažādošanai;
pilnveidot skolēnu patstāvīgā darba prasmes, lietderīgi plānojot un izmantojot laiku;
pilnveidot skolēnu motivāciju mācīties atbilstoši spējām;
motivēt spējīgākos skolēnus papildu izzinošai darbībai;
 turpināt veidot skolēnos atbildību par mācību darbu;
lielāku vērību veltīt neuzmanības kļūdām;
pilnveidot prasmes radošo darbu rakstīšanā;
valodās lielāku uzmanību pievērst lasītprasmei un pareizrakstībai;
mācīt saskatīt likumsakarības kopumā.
Pamatjoma ”Skolēnu sasniegumi”
Skolas stiprās puses:
izglītojamie ir iesaistīti savu spēju un sasniegumu pašnovērtēšanā;
izglītojamie un vecāki zina vērtēšanas sistēmas kritērijus un kārtību, kādā ir pieļaujama
sasniegumu uzlabošana;
izglītojamajiem ir zināmi un saprotami iegūtie starpvērtējumi;
izglītības iestādes vadība izmanto iegūto vispārīgo informāciju par izglītojamo sasniegumiem
novadā, valstī un reģionā iestādes darba pilnveidošanā;
izglītojamie veic savu pašnovērtējumu, pamatojoties uz mācību darba rezultātiem;
vērtējumus operatīvi analizē un analīzes rezultātus izmanto mācību procesa pilnveidei;
sākumskolas klasēs vairāk nekā divas trešdaļas skolēnu mācās labi;
samazinājies to skolēnu skaits, kuru gada vērtējumos ir 3 balles un zemāks vērtējums;
vairākās klašu grupās un gandrīz visos mācību priekšmetos pieaug skolēnu sasniegumi ikdienas
darbā;
skolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu uzskaitei, tās ievērošanu pārrauga (sekmju izraksti,
žurnāli, dienasgrāmatas, regulāri ziņojumi par skolēnu sekmēm un sasniegumiem vecākiem, „Eklase”);
skolai kopumā ir labi rezultāti valsts pārbaudes darbos, tie ir labāki nekā novadā vidēji;
skolēniem ir labi sasniegumi mācību olimpiādēs un dažādos konkursos, ir palielinājusies
izglītojamo aktivitāte dalībai novada olimpiādēs.
Tālākās attīstības vajadzības:
samazināt to skolēnu skaitu, kuru gada vērtējumi ir zemāki par 4 ballēm, īpaši matemātikā un
ķīmijā;
panākt lielāku to 9. klašu skolēnu skaitu, kuri eksāmenus nokārto optimālā un augstā līmenī;
paaugstināt skolēnu sasniegumu rezultātus, palielinot viņu personisko atbildību, pilnveidot
skolēnu pašvērtēšanas prasmes.
veicināt konkrētu sadarbību starp skolotājiem par to, kādi ir veiksmīgākie paņēmieni
lasītprasmes stratēģiju apguvei, kā mācīt pa soļiem pētnieciskās prasmes u. c.;
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vienoties par vienotām prasībām darbā skolā, plānot atsevišķu prasmju un stratēģiju apguvi
dažādu mācību priekšmetu saturā, sadarbojoties visu mācību priekšmetu skolotājiem.
Pamatjoma ,,Atbalsts skolēnam”
Skolas darba stiprās puses:
ir augsti sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos novadā un valstī;
pedagogi strādā individuāli gan ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās, gan ar talantīgajiem
bērniem;
veiksmīga sadarbība ar atbalsta personālu;
skolā ir apzināti izglītojamie ar speciālām vajadzībām, ir atbilstoši pedagoģiski medicīniskās
komisijas atzinumi;
izglītojamie laikus sākuši mācības;
skolā mērķtiecīgi veicina un atbalsta talantīgo audzēkņu izaugsmi;
skolas organizētajos ārpusklases pasākumos aktīvi iesaistās skolēni, skolotāji un vecāki;
daudzveidīgs interešu izglītības programmu piedāvājums, liels interešu izglītības programmu
apmeklētāju skaits, augsti sasniegumi interešu grupu skatēs novadā un reģionā.
Tālākās attīstības vajadzības:
pilnveidot atbalsta sistēmu izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav
apmeklējuši skolu;
sekmēt skolēnos izpratni par izglītības lomu cilvēka dzīvē un veicināt mērķtiecīgu karjeras
izvēli;
veicināt sadarbību ar skolas absolventiem, citām skolām un nevalstiskajām organizācijām;
rosināt skolēnus ievērot veselīgu dzīvesveidu un radīt izpratni par apkārtējā vidē notiekošajām
likumsakarībām kā pamatu rūpēm par savu un apkārtējo veselību;
organizēt vecāku sapulces par skolēnu veselīgu dzīvesveidu un atkarību profilaksi, sadarboties
ar skolēnu vecākiem veselības jautājumu risināšanā, piesaistot atbalsta personālu;
veidot uzdevumus, kuros matemātika nepieciešama dabas un sabiedrības procesu analīzē;
papildus strādāt ar talantīgajiem skolēniem;
uzlabot disciplīnu skolā gan stundās, gan brīvajā laikā.
Pamatjoma ,, Skolas vide”
Skolas darba stiprās puses:
izstrādāti skolas iekšējie normatīvie akti, veikta to pārraudzība;
noteikta kārtība pārkāpumu izskatīšanai un kavējumu novēršanai;
skolai ir laba atpazīstamība sabiedrībā, nopietni tiek strādāts pie skolas tēla pilnveides un izglītojamo
piesaistes;
labvēlīgi apstākļi mācībām un darbam, labs mikroklimats;
izglītības iestādes telpas ir koptas, estētiski noformētas, i zveidota laba sadarbības vide;
tiek ievēroti un novērtēti izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku sasniegumi;
mūsdienīgs un funkcionāls skolas vides iekārtojums un aprīkojums;
renovēta sporta zāle un palīgtelpas, izveidots mūsdienīgs bioloģijas un ķīmijas kabinets;
izglītības iestādē plānveidīgi atjauno telpu aprīkojumu un veic kārtējos remontdarbus.

Tālākās attīstības vajadzības:
turpināt strādāt pie izglītojamo kulturālas uzvedības iemaņu veidošanas un prasmes risināt
konfliktsituācijas;
vairāk iesaistīt skolas padomi un vecākus skolas iekšējās kārtības noteikumu pārraudzībā,
kavējumu novēršanā;
turpināt strādāt skolas tēla pilnveidošanā, skolēnu piesaistīšanā skolai;
realizēt izstrādāto skolas jaunā korpusa energoefektivitātes projektu;
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mērķtiecīgi veikt skolas fiziskās vides pilnveidošanu.
Pamatjoma ,,Resursi”
Skolas darba stiprās puses:
skolā ir nepieciešamās telpas mācību procesa, skolēnu un skolotāju vajadzību nodrošināšanai;
ir noteikta kārtība telpu, iekārtu un resursu izmantošanai atbilstoši vajadzībām;
ir pietiekams finanšu resursu nodrošinājums. Izglītības iestādes pārziņā nodotos finanšu
līdzekļus sadala atbilstoši izglītības iestādes izvirzītajām prioritātēm un Bauskas novada domes
ieteikumiem;
skola ir nodrošināta ar kvalificētiem, kompetentiem skolotājiem, atbalsta un tehniskajiem
darbiniekiem. Skolā ir maza darbinieku mainība;
izglītojamie ir nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem;
skolotāji regulāri apmeklē kursus, piedalās tālākizglītības programmās, pilnveido IT prasmes;
skola ir nodrošināta ar datortehniku un projektoriem.
Tālākās attīstības vajadzības:
regulāri paaugstināt profesionālo kompetenci, īpaši komunikācijas tehnoloģiju lietošanā mācību
procesā un skolas vadībā;
vairāk izmantot iekšējos resursus, metodiskās komisijas pedagoģiskā personāla profesionālai
pilnveidei;
veikt zēnu mājturības un tehnoloģiju kabineta un palīgtelpu remontu, atjaunot darbgaldus un
kabineta aprīkojumu;
veikt kosmētiskos remontus mācību klasēs un koplietošanas telpās, kur tas nepieciešams.
Pamatjoma ,, Skolas darba organizācija, vadības un kvalitātes nodrošināšana”
Skolas darba stiprās puses:
skolā mērķtiecīgi tiek veikts pašvērtējums un noteiktas turpmākā darba prioritātes;
mērķtiecīgi notiek metodisko komisiju darbs. Pedagogi iesaistās valodu un mākslu metodiskās
komisijas, tehnoloģiju un zinātņu pamatu un ,,Es un sabiedrība” metodiskās komisijas,
sākumskolas metodiskās komisijas, klašu audzinātāju metodiskās komisijas darbā;
ir laba sadarbība ar Bauskas novada administrāciju un citām iestādēm;
izstrādāts un pakāpeniski īstenots attīstības plāns 2011. – 2015. gadam.
Tālākās attīstības vajadzības:
Nodrošināt regulāru informācijas apmaiņu skolas ikdienas darbā un saikni starp skolotājiem,
skolas atbalsta personālu, skolēniem un vecākiem;
pilnveidot sadarbības formas ar skolas padomi;
aktivizēt skolēnu pašpārvaldes darbu, stimulēt katra izglītojamā iniciatīvu un atbildību;
aktualizēt skolas izdotos dokumentus, ievērojot aktualitāti un atbilstību normatīvo aktu
prasībām;
veicināt skolotāju radošuma izpausmes un motivāciju izstrādāt metodiskos mācību materiālus;
veidot izpratni par pārmaiņām izglītības procesā;
veicināt un paplašināt izglītojamo iniciatīvas, radošo un pilsonisko aktivitāti, veicināt
izglītojamo un vecāku līdzdalību lēmumu pieņemšanā, iegūt nepieciešamās prasmes, zināšanas,
pieredzi, piedaloties skolas sabiedriskās dzīves pilnveidē;
izstrādāt un pakāpeniski īstenot attīstības plānu 2017. – 2021. gadam.

Attīstības prioritātes 2017. – 2021. gadam
Pamatjoma
Mācību saturs

2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
Kompetenču pieejā balstīta izglītības satura ieviešana.
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Pamatizglītības (7. – 9. klase) matemātikas, dabaszinību un
tehnikas virziena programmas izstrāde un ieviešana, datorikas
programmas realizēšana pilnā apjomā.
Sadarbības un problēmu risināšanas prasmju pilnveide.
Mācīšana un mācīšanās
Izglītojamo sasniegumu analīzes sistēmas pilnveide, lai
Skolēnu sasniegumi
paaugstinātu izglītojamo motivāciju.
Izglītojamo drošība un Izglītības un karjeras plānošanas
Atbalsts skolēniem
veselīgs dzīvesveids.
prasmju attīstīšana.
Skolas energoefektivitātes
Konfliktu risināšanas
Skolas vide
paaugstināšana un skolas fiziskās
prasmju veidošana.
vides pilnveide.
Dabaszinību un
Profesionālo kompetenču
Resursi
mājturības un
komunikāciju tehnoloģijās plašāka
tehnoloģiju kabinetu
izmantošana izglītošanās procesā un
mācību vides
skolas vadībā.
uzlabošana.
Skolas darba organizācija, Skolas padomes un skolēnu pašpārvaldes lomas palielināšana
skolas demokrātiskā attīstībā.
vadība un kvalitātes
nodrošināšana

Prioritāšu īstenošanas plānojums
Mācību saturs
Kompetenču pieejā balstīta izglītības satura ieviešana.
Uz kompetenču attīstību balstīta mācību procesa organizācija,
nodrošinot izglītības kvalitāti, sekmējot katra skolēna izaugsmi.
Kvalitatīvi realizēt valsts standartu, attīstot skolēnu radošās spējas un
pētnieciskā darba iemaņas, akcentējot mācību satura sasaisti ar reālo
dzīvi.
Pedagogi profesionāli realizē mācību satura apguvi un pārzina sava
Novērtēšanas
mācāmā priekšmeta standartu.
kritēriji
Izveidoti kvalitatīvi mācību satura tematiskie plāni, tie atbilst
licencētajām izglītības programmām.
Ir optimāli un noturīgi skolēnu sasniegumi.
Pedagogi izmanto jaunākās mācību metodes un informācijas
tehnoloģijas.
Ir iegādāta satura īstenošanai atbilstoša mācību un metodiskā
literatūra.
Izveidota satura īstenošanai atbilstoša bāze – mācību līdzekļi,
aprīkojums.
Ir apkopota pedagogu metodiskā pieredze, notiek savstarpējā apmaiņa.
2017. – 2021. gads.
Laiks
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Pārraudzība
1. Piedalīties organizētajos kursos, semināros
Direktora vietnieks
Direktors
un sniegt pedagogiem metodisko atbalstu
standarta satura efektīvā realizācijā.
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis

2. Organizēt atklātās stundas.

Direktora
MK

vietnieks, Direktors
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3. Pilnveidot skolotāju prasmes izmantot
modernās tehnoloģijas mācību procesā,
organizēt mācības un pieredzes apmaiņu darbā
ar IT.
4. Organizēt metodiskā darba pieredzes
apmaiņu, veidojot metodisko materiālu
datubāzi, popularizēt pieredzi skolas un
novada līmenī.
5. Kvalitatīvi realizēt valsts standartu, attīstot
skolēnu radošās spējas un pētnieciskā darba
iemaņas, akcentējot mācību satura sasaisti ar
reālo dzīvi.

MK

Direktors

Priekšmetu skolotāji, Direktors
MK

Priekšmetu skolotāji, Direktora vietnieks
MK

Mācību saturs
Licencēt un ieviest pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase)
matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu
7., 8. un 9. klasei, pabeidzot pāreju uz šo izglītības programmu visā
pamatizglītības otrajā pakāpē.
Ieviest Valsts pamatizglītības standartu mācību priekšmetā “Datorika”
1. – 9. klasei.
Mācību satura pilnveide.
Mērķis
Pamatizglītības programmas ir koriģētas un ieviestas.
Novērtēšanas
Pedagogi pārzina mācību priekšmeta standartus, un ir izstrādāta
kritēriji
mācību priekšmetu programmu apguves secība.
Mācību priekšmetu metodiskajās komisijās ir izvērtēti rīcībā esošie un
plānoti nepieciešamie mācību līdzekļi, t. sk. informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas un digitālie mācību līdzekļi.
Pedagogi ir pilnveidojuši zināšanas un kompetences, kas
nepieciešamas mācību vides pilnveidē un jaunas mācību pieejas
izveidē.
2017. – 2021. gads.
Laiks
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Pārraudzība
1. Licencēt un ieviest pamatizglītības otrā
Direktora vietnieks
Direktors
posma (7. – 9. klase) matemātikas,
dabaszinību un tehnikas virziena izglītības
programmu.
Pamatjoma
Prioritāte

2. Nodrošināt pedagogiem nepieciešamo
atbalstu mācību satura un metodikas apguvē
(tālākizglītība, tematisko plānu kvalitātes
uzlabošana, pieredzes apmaiņa ar citu skolu
pedagogiem, stundu vērošana un analīze)
metodisko komisiju sanāksmēs.

Direktora vietnieks,
MK

Direktors

3. Apzināt un novērtēt pedagogu rīcībā
esošos un plānot nepieciešamos mācību
līdzekļus un tehniskos resursus.

Direktora vietnieks,
bibliotekāre, MK

Direktors
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4. Veikt nepieciešamo mācību un tehnisko
līdzekļu iegādi un tos racionāli izmantot.

Priekšmetu skolotāji,
MK

Direktors, direktora
vietnieks

Mācīšana un mācīšanās
Sadarbības un problēmu risināšanas prasmju pilnveide.
Uzlabot izglītojamo mācīšanas un mācīšanās kvalitāti, veicināt
izglītojamo sadarbību, balstoties uz aktīvu izglītojamo zināšanu,
prasmju, iemaņu lietojumu praktiskajā un pētnieciskajā darbībā.
Pedagogi ir izvēlējušies daudzveidīgas, standartiem atbilstošas mācību
Novērtēšanas
metodes un darba formas, sekmējot izglītojamo sadarbības un
kritēriji
problēmu risināšanas spēju attīstīšanu un pilnveidi.
Pedagogi ir mērķtiecīgi izmantojuši pieredzi un profesionālās
kompetences pilnveides kursos/semināros gūtās zināšanas.
Praktiskajā un pētnieciskajā darbībā akcentēta saikne ar reālo dzīvi.
Izglītojamie ir motivēti ilgtspējīgam mācību procesam, prot
sadarboties, izmantojot daudzveidīgas mācīšanās metodes.
Izglītojamie un pedagogi ir iesaistījušies dažādos projektos.
Notiek mācību rezultātu efektīva analīze.
2017. – 2021. gads.
Laiks
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Pārraudzība
1. Izvērtēt un attīstīt mācību stundās
Direktora
Direktors
praktiskās un pētnieciskās darbības un
vietnieks
sadarbības daudzveidīgo metožu
izmantošanu saiknē ar reālo dzīvi.
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis

2. Izglītojamo mācīšanas procesa
aktivizēšana un personīgās atbildības par
mācību rezultātiem paaugstināšana.

Direktora
vietnieks

Direktors

3. Konsultāciju kārtības un problēmu
risināšanas pilnveide.

Direktora
vietnieks, MK

Direktors

4. IKT un citu inovatīvu metožu
izmantošanas palielināšana mācību procesā,
pedagogu tālākizglītība un iegūto zināšanu
praktiska pielietošana mācību stundās,
pieredzes popularizēšana pilsētas un novadu
pedagogiem.

MK

Direktors,
direktora vietnieki

5. Vērtējumu uzskaites un vērtēšanas procesā
iegūtās informācijas izmantošanas
efektivitātes paaugstināšana.

Priekšmetu
skolotāji, MK

Direktora vietnieks

6. Rosināt izglītojamos un pedagogus
piedalīties ar mācībām saistītos projektos.

Pedagogi

Direktora vietnieks
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Mācību sasniegumi
Izglītojamo mācību sasniegumu analīzes sistēmas pilnveide, lai
paaugstinātu mācību motivāciju.
Sekmēt katra izglītojamā mācību sasniegumu atbilstību viņa spējām.
Mērķis
Regulāri vērtēti izglītojamo ikdienas mācību sasniegumi.
Novērtēšanas
Visi 7. – 9. klašu izglītojamie ir izstrādājuši vismaz vienu projektu
kritēriji
darbu.
Ir paaugstinājušies mācību sasniegumu vērtējumi ikdienas un valsts
pārbaudes darbos.
Izglītojamo standartprasmes ir uzskaitītas un analizētas katrā mācību
priekšmetā.
2017. – 2021. gads.
Laiks
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Pārraudzība
1. Apzināt talantīgos izglītojamos un
Direktora vietnieks
Direktors
sekmēt viņu izaugsmi.
Pamatjoma
Prioritāte

2. Izglītojamo sasniegumu ikdienas mācību
darbā un valsts pārbaudes darbos analīze,
salīdzinot rezultātus novadā un valstī.

Direktora vietnieks

3. Akcentēt pašnovērtēšanas, paškontroles
un pašdisciplīnas prasmju veidošanu un
atbildības veicināšanu.

Priekšmetu skolotāji, Direktors
MK

4. Izglītojamo sasniegumu datubāzes
izvērtēšana un pilnveide, lai sekmētu
izglītojamo mācīšanās motivāciju.

Priekšmetu skolotāji, Direktora vietnieks
MK

Direktors

Atbalsts skolēniem
Izglītojamo drošība un veselīgs dzīvesveids.
Rosināt skolēnus ievērot veselīgu dzīvesveidu un radīt izpratni par
apkārtējā vidē notiekošajām likumsakarībām kā pamatu rūpēm par
savu un apkārtējo veselību.
Novērtēšanas kritēriji Skolēniem ir izpratne par veselīgu dzīvesveidu, cilvēkdrošības
jautājumiem, atbildīgu rīcību ikdienas situācijās.
2017. – 2018. gads.
Laiks
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Pārraudzība
1. Aktualizēt skolas iekšējās kārtības
Direktora vietnieks Direktors
noteikumus.
izglītības jomā
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis

2. Informēt skolēnus par dažādu atkarību
riskiem, piesaistot lektorus, aktualizēt izpratni
par veselīga dzīvesveida nozīmīgumu.
3. Organizēt dažādus veselību veicinošus un
izglītojošus pasākumus, kas paplašina skolēnu
zināšanas par veselību un drošību, kā arī attīsta
prasmes drošai rīcībai ekstremālās situācijās –

Direktora vietnieks Direktors

MK

Direktors
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skolēnu un vecāku sporta spēles, sporta
aktivitātes ar sporta speciālistiem, sabiedrībā
pazīstamām personām, orientēšanās sacīkstes.
4. Veikt izpēti 5. – 8. klašu skolēniem
„Atbildība par savas drošības un veselības
saudzēšanu” un veidot skolēnu veselības
datubāzi.

MK

Direktors

5. Organizēt vecāku sapulces par skolēnu
veselīgu dzīvesveidu un atkarību profilaksi,
sadarboties ar skolēnu vecākiem veselības
jautājumu risināšanā, piesaistot atbalsta
personālu.

Priekšmetu
skolotāji, MK

Direktora vietnieks

Atbalsts skolēnam
Izglītības un karjeras plānošanas prasmju attīstīšana.
Sekmēt skolēnos izpratni par izglītības lomu cilvēka dzīvē un
veicināt mērķtiecīgu karjeras izvēli.
Skolēniem nodrošināta karjeras izglītība.
Novērtēšanas
Skolā notiek mērķtiecīgs interešu izglītības un ārpusstundu darbs.
kritēriji
2019. – 2021. gads.
Laiks
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Pārraudzība
1. Turpināt Ēnu dienu projekta
Priekšmetu skolotāji,
Direktora vietnieks
īstenošanu, piesaistot skolēnu vecākus un klašu audzinātāji
novada uzņēmējus, valsts un nevalstiskās
organizācijas.
Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis

2. Skolas 8. un 9. klašu skolēniem veidot
konkrētu, ar praktisko dzīvi saistītu,
priekšstatu par darba pasauli un karjeras
izvēli.

Priekšmetu skolotāji,
klašu audzinātāji

Direktora vietnieks

3. Interešu grupu programmās,
daudzveidīgās, tematiskās klases
stundās, lekcijās un pasākumos radīt
priekšnoteikumus skolēnu personības
daudzpusīgai attīstībai.

Klašu audzinātāji,
interešu izglītības
skolotāji

Direktora vietnieks

4. Veicināt sadarbību ar skolas
absolventiem, citām skolām,
nevalstiskajām organizācijām karjeras
izvēles jautājumos.

Klašu audzinātāji,
direktora vietnieks
izglītības jomā

Direktors
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Pamatjoma
Prioritāte

Skolas vide
Skolas energoefektivitātes uzlabošana un skolas fiziskās vides
pilnveidošana.
Energoresursu patēriņa samazināšana un skolas vides
Mērķis
funkcionalitātes un estētikas pilnveidošana.
Veiksmīgi realizēts skolas jaunā korpusa pārbūves projekts.
Novērtēšanas
Mācību telpas un koplietošanas telpas ir izremontētas un labi
kritēriji
uzturētas.
Skolas uzturēšana ir energoefektīva, tiek nodrošināta taupīga
resursu izmantošana.
2017. – 2019. gads.
Laiks
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Pārraudzība
1. Realizēt izstrādāto projektu ,,Bauskas
Ēku un
Direktors
pilsētas pamatskolas jaunā korpusa ēkas
apsaimniekojamās
pārbūve”.
teritorijas pārzine
2. Veikt skolas telpu kosmētisko remontu,
racionāli izmantojot piešķirtos budžeta
līdzekļus.

Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzine

Direktors

3. Izstrādāt un realizēt jaunā korpusa
iekštelpu interjera projektu.

Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzine
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzine,
direktora vietnieki
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzine

Direktors

Mājturības un
tehnoloģiju skolotājs,
ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzine
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzine
Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzine

Direktors

4. Pilnveidot mācību kabinetu aprīkojumu,
nodrošinot tos ar darba spējīgiem datoriem
un citām tehnoloģiskajām iekārtām.
5. Nomainīt novecojušās mēbeles un
apgaismes ķermeņus atbilstoši budžeta
līdzekļiem.
6. Veikt zēnu mājturības kabineta un
palīgtelpu remontu, atjaunot darbgaldus un
papildināt materiāli tehnisko
nodrošinājumu.

7. Veikt sanitāro mezglu remontu un
labiekārtošanu.
8. Veikt skolas vecā korpusa fasādes
pārkrāsošanu.

Direktors

Direktors

Direktors

Direktors
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Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis

Skolas vide
Konfliktu risināšanas prasmju veidošana.
Uzlabot izglītojamo saskarsmi, veidot sapratnes un cieņpilnas
savstarpējās attiecības.
Darbīga skolas pašpārvalde, izglītojamie izrāda iniciatīvu un
Novērtēšanas
atbildību.
kritēriji
Darbīga skolas padome, risina skolai būtiskus jautājumus.
Izveidota visu darbinieku novērtēšanas un stimulēšanas sistēma.
Skola piedalās vairākos nozīmīgos projektos.
2020. – 2021. gads.
Laiks
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Pārraudzība
1. Rīkot izglītojamajiem izglītojošas un
Direktora vietnieki,
Direktors
interaktīvas nodarbības par konfliktu
pedagogi
risināšanu un cilvēktiesību jautājumiem.
2. Aktualizēt komandas un grupu darba
nozīmību.

Direktora vietnieki

Direktors

3. Turpināt pilnveidot iekšējos normatīvos
aktus, kas vērsti uz konfliktu mazināšanu un
risināšanu.

Direktora vietnieki

Direktors

4. Mācīt pedagogus, kā pareizi risināt
konfliktus un novērst konfliktu cēloņus.

Direktora vietnieki

Direktors

5. Organizēt izglītojamo vecāku
iepazīstināšanu ar biežākajiem konfliktu
veidiem un to risināšanas iespējām.

Pedagogi

Direktora vietnieki

Pamatjoma
Prioritāte

Resursi
Dabaszinību un mājturības un tehnoloģiju kabinetu mācību vides
uzlabošana.
Paplašināt dabaszinību, mājturības un tehnoloģiju priekšmetu
Mērķis
apguves iespējas.
Nodrošināt atbilstošu materiālo bāzi kompetenču pieejas realizēšanai
dabaszinību cikla un mājturības un tehnoloģiju priekšmetos.
Iekārtots un aprīkots ar mūsdienīgām tehnoloģijām bioloģijas un
Novērtēšanas
ķīmijas kabinets
kritēriji
Iekārtots un aprīkots ar mūsdienīgām tehnoloģijām zēnu mājturības
kabinets
2017. – 2018. gads.
Laiks
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Pārraudzība
1. Veikt bioloģijas un ķīmijas kabineta,
Ēku un
Direktors
laboratorijas kosmētisko remontu un
apsaimniekojamās
aprīkojuma maiņu.
teritorijas pārzine
Direktora vietnieks,

Direktors
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2. Papildināt bioloģijas un ķīmijas kabinetu ēku un
un sākumskolas kabinetu ar mācību līdzekļu apsaimniekojamās
klāstu atbilstoši kompetenču pieejai un
teritorijas pārzine
jaunajiem standartiem.
Ēku un
3. Veikt zēnu mājturības un tehnoloģiju
apsaimniekojamās
kabineta un palīgtelpu kosmētisko remontu. teritorijas pārzine
Ēku un
4. Iegādāties jaunas iekārtas, darbgaldus un apsaimniekojamās
aprīkojumu zēnu mājturības un tehnoloģiju teritorijas pārzine,
kabinetam.
zēnu mājturības un
tehnoloģiju skolotājs

Direktors

Direktors

Pamatjoma
Prioritāte

Resursi
Profesionālo kompetenču komunikācijas tehnoloģijās plašāka
izmantošana izglītošanās procesā un skolas vadībā.
Padarīt mūsdienīgāku mācību procesu, motivēt izglītojamos
Mērķis
mācīšanās prasmju pilnveidošanai.
Skola nodrošināta ar mūsdienīgiem mācību līdzekļiem un
Novērtēšanas
informācijas tehnoloģijām.
kritēriji
Skolotāji prot strādāt un strādā ar mūsdienīgām IT.
Skolā tiek uzturēta un papildināta datubāze, ievērotas datu drošības
prasības.
Izglītojamie un pedagogi plaši izmanto elektroniskos mācību
līdzekļus.
Skolai ir mūsdienīga, funkcionāla mājas lapa.
2019. – 2021. gads.
Laiks
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Pārraudzība
1. Laikus veikt IT nolietošanās monitoringu Ēku un
Direktors
atbilstoši tehnikas ekspluatācijas termiņiem, apsaimniekojamās
racionāli un operatīvi atjaunot skolas IT
teritorijas pārzine
resursus.
2. Veikt pedagogu IT darba prasmju analīzi
un sniegt nepieciešamo atbalstu pedagogu
apmācībā.

Direktora vietnieks,
MK

Direktors

3. Iegādāt portatīvos datorus, kurus var
pārvietot uz jebkuru mācību telpu, rosināt
pedagogus tos plaši izmantot izglītojamo
patstāvīgo mācīšanās prasmju apguvē.

Direktora vietnieks,
pedagogi

Direktors

4. Paplašināt Wi-Fi tīkla pārklājumu skolā.

Ēku un
apsaimniekojamās
teritorijas pārzine
Direktora vietnieks,
lietvede

Direktors

5. Turpināt uzturēt iestādes datubāzi visās
darbību jomās, ievērojot datu drošību.

Direktors
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6. Efektīvāk iesaistīt pedagogus un
izglītojamos portāla ,,Uzdevumi.lv”
tehnoloģisko iespēju izmantošanā, vairāk
darbā izmantot elektroniskās mācību
grāmatas un mācību līdzekļus.

Pedagogi

Direktora vietnieks

7. Rīkot skolotāju pieredzes apmaiņas
seminārus par IT iespējām mācību procesa
pilnveidē, pieaicināt sadraudzības skolas
pedagogus.

Informātikas skolotājs

Direktora vietnieks

8. Pilnveidot sadarbību un savstarpējo
komunikāciju ar izglītojamo vecākiem
„E-klases” iespēju izmantošanā.

Pedagogi, atbalsta
personāls

Direktora vietnieks

9. Pilnveidot skolas mājas lapu, palielināt
tās funkcionālās iespējas, skolas darba un
iespēju popularizēšanā izmantot sociālos
tīklus.

Direktora vietnieks,
pedagogi

Direktors

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
Skolas padomes un skolēnu pašpārvaldes lomas palielināšana skolas
demokrātiskā attīstībā.
Veicināt un paplašināt izglītojamo iniciatīvas, radošo un pilsonisko
Mērķis
aktivitāti, veicināt izglītojamo un vecāku līdzdalību lēmumu
pieņemšanā, iegūt nepieciešamās prasmes, zināšanas un pieredzi,
piedaloties skolas sabiedriskās dzīves pilnveidošanā.
Skolēnu pašpārvalde un skolas padome aktīvi iesaistās skolas dzīves
Novērtēšanas
organizēšanā.
kritēriji
Skolas darbinieki, skolēni un vecāki iesaistās skolas pašvērtēšanas
procesā.
Skolā vienoti darbojas atbalsta personāls.
Skolēni un skolotāji iesaistās projektos, ir sadarbība ar citām izglītības
iestādēm, skolas absolventiem.
Veiksmīgi īstenots valsts un skolas 100. dzimšanas dienas pasākumu
plāns.
2017. – 2021. gads.
Laiks
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Pārraudzība
1. Aktivizēt skolēnu pašpārvaldes
Direktora vietnieks
Direktors
darbu, stimulēt katra izglītojamā
izglītības jomā
iniciatīvu un atbildību.
Pamatjoma
Prioritāte

2. Veicināt visu skolas darbinieku,
skolēnu un vecāku iesaistīšanos skolas
pašvērtēšanas procesā, aktualizēt skolas
padomes darbu.

Direktora vietnieks,
skolas padome

Direktors

3. Nodrošināt regulāru informācijas
apmaiņu skolas ikdienas darbā un saikni

Direktora vietnieks, MK

Direktors
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starp skolotājiem, skolas atbalsta
personālu, skolēniem, vecākiem.
Pilnveidot sadarbības formas ar
pedagoģisko, tehnisko personālu un
izglītojamo ģimenēm.
4. Veikt aptauju 7. – 9. klašu skolēniem
par pašpārvaldes darba novērtējumu.

Klašu audzinātāji,
direktora vietnieks

Direktors

5. Veicināt skolēnu aktīvu un
mērķtiecīgu darbību starpbrīžos
(spēles, rotaļas, sporta aktivitātes).

Klašu audzinātāji,
skolēnu pašpārvalde

Direktors

6. Skolēnu un skolotāju iesaistīšanās
starptautiskos projektos un sadarbības
veicināšana ar citām izglītības iestādēm.

Skolotāji

Direktora vietnieks
izglītības jomā

7. Gatavošanās valsts un skolas
100. dzimšanas dienai, iesaistot skolēnu
pašpārvaldi un skolas padomi.

Skolas padome, skolotāji, Direktors
MK

Attīstības plāns 2017. – 2021. gadam apspriests Bauskas pilsētas pamatskolas pedagoģiskās
padomes sēdē 2016. gada 30. augustā (prot. Nr. 1) un skolas padomes sēdē 2016. gada 1. decembrī
(prot. Nr. 3).

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 29.decembrī

prot.Nr.28, 18.p.

Par grozījumiem 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”. Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 43.punkts nosaka, ka: „Pirmsskolas
izglītības pedagogu zemākā darba algas likme no 2016.gada 1.septembra ir 620 euro. Izglītības
iestāžu dibinātāji pirmsskolas izglītības pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi atbilstoši šo
noteikumu 1.pielikumam nodrošina līdz 2017.gada 1.septembrim.”
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaļa,
izvērtējot pirmsskolas izglītības pedagogu atalgojumu Iecavas un Rundāles novados, rosina
noteikt pirmsskolas izglītības pedagogu atalgojumu Bauskas novada pašvaldībā no 2017.gada
1.janvāra 680 euro par vienu darba likmi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta
pirmās daļas 4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izdarīt 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” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 10.punktā vārdus un skaitļus „2016.gada 1.septembra ir 620 euro” ar vārdiem un
skaitļiem „2017.gada 1.janvāra ir 680 euro”;
1.2. papildināt ar 101.punktu šādā redakcijā:
„10.1 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam, bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai, noteikt mēneša
darba algas likmes palielinājumu 60 euro.”.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

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.; 29.12.2016.)
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 2017. gada 1.janvāra ir 680 euro. (29.12.2016.grozījumu
redakcijā.)
1
10. No 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai noteikt mēneša darba
algas likmes palielinājumu 60 euro. (Papildināts ar 29.12.2016.grozījumiem.)
11. Psihologu darba samaksai nosaka vienu amata likmi uz 500 bērniem.
2

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.
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.
1
15. Vispārējās 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 29.decembrī

prot.Nr.28, 19.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija noteikumos
Nr.15 „Par novada izglītības iestāžu amatu vienībām un darba slodzēm, ko
finansē no pašvaldības budžeta”
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 10.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1.

Izdarīt Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija noteikumos Nr.15 „Par novada izglītības
iestāžu amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta” šādus
grozījumus:
1.1. papildināt 1.2.apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā:
„Pedagoģiskā personāla slodze ir atbilstoša Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem
Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi””.
1.2. papildināt 2.punktu aiz vārda „saimnieciskā” ar vārdiem „un pedagoģiskā”.
1.3. svītrot 13.punktu.
1.4. svītrot 14.punktā vārdus „šefpavārs, virtuves personāls”.
1.5. papildināt 17.punktu aiz vārda „slodzes” ar vārdiem „tajā skaitā no pašvaldības finansēto
pedagogu” .

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Latvijas Republika

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

APSTIPRINĀTI
Bauskas novada Domes
2011.gada 28.jūlija sēdē
prot. Nr.12, 3.§
NOTEIKUMI
Bauskā
2011.gada 28.jūlijā

Nr.15

Par novada izglītības iestāžu amatu vienībām
un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta
(Grozījumi 24.11.2011.; 29.12.2011.; 19.12.2013.; 25.08.2016.; 29.12.2016.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām”41.panta pirmās daļas
2.punktu,Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 10.punktu.

1. Noteikumos lietotie termini:
1.1. Pašvaldības budžeta finansētā izglītības iestāde - šo noteikumu izpratnē ir
pašvaldības dibināta pirmsskolas izglītības iestāde, sākumskola, pamatskola, vidusskola,
ģimnāzija, profesionālās ievirzes izglītības iestāde, interešu izglītības iestāde.
1.2. 1 slodze - šo noteikumu izpratnē ir normālam darba laikam (8 stundas dienā, 40
stundas nedēļā) atbilstoša darba slodze. Pedagoģiskā personāla slodze ir atbilstoša Ministru
kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
(Papildināts ar 29.12.2016.grozījumiem.)
1.3. Amats (amatu vienība)- šo noteikumu izpratnē ir profesiju klasifikatorā iekļautais
amata nosaukums.
2. Noteikumi nosaka kārtību un principus, kādā pašvaldības budžeta finansētajās novada
izglītības iestādēs veido saimnieciskā un pedagoģiskā personāla amatu vienību sarakstus un to
slodzes. (29.12.2016.grozījumu redakcijā.)
3. Izglītības iestādes amatu vienību sarakstus un grozījumus tajos, ņemot vērā
attiecīgajam gadam paredzēto finansējumu atlīdzībai un novada domes lēmumus, sagatavo
izglītības iestādes vadītājs, saskaņo Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas vadītājs
un apstiprina domes priekšsēdētājs. (19.12.2013.grozījumu redakcijā.)
4. Amatus un tiem atbilstošās darba slodzes, kuras izglītības iestādē aprēķina atkarībā no
izglītojamo skaita, katru gadu izglītības iestādes vadītājs nosaka pēc stāvokļa 1.septembrī un
saskaņā ar šo noteikumu 1., 2. un 3.pielikumu.
5. Amata pienākumi, kas saistīti ar darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu
ievērošanas nodrošināšanu iestādē, tiek uzticēti kā papildus pienākumi esošajiem iestādes
darbiniekiem, tos ievērtējot darba algā (4.pielikums), ja izglītības iestādei nav noslēgts līgums ar
pakalpojumu sniedzējiem.

6. Amata pienākumi, kas saistīti ar paaugstinātas bīstamības gāzes apkures sistēmas
uzraudzību iestādē, tiek uzticēti kā papildus pienākumi esošajiem iestādes darbiniekiem, tos
ievērtējot darba algā ne vairāk kā 1/5 daļu no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, ja izglītības
iestādei nav noslēgts līgums ar pakalpojumu sniedzējiem.
7. Apkopēju darba slodžu skaits tiek noteikts pēc aprēķina- viena slodze uz 600 m2 telpu
apkopjamās platības.
8. Sētnieka darba slodžu skaits tiek noteikts pēc aprēķina- viena darba slodze uz 1 ha
apkopjamās teritorijas, bet ne mazāk kā 0,2 slodzes iestādē.
9. Remontstrādnieka ēku, iekārtu un ierīču apkopei darba slodžu skaits tiek noteikts pēc
aprēķina- viena darba slodze uz 3000 m2 apkopjamās ēku platības, izņemot Bauskas Bērnu un
jaunatnes sporta skolu. (29.12.2011.grozījumu redakcijā.)
10. Izglītības iestādēs, kuras nav pieslēgtas pašvaldību apkures tīklam, apkures sezonas
laikā (oktobris- aprīlis) kurinātāja darba slodžu skaitu ēkā ar lokālo centrālo apkuri noteikt
ievērojot darba likumdošanas prasības par darba laiku.
11. Izglītības iestādēs, kurās nav noslēgts līgums par ēkas (ēku) apsardzi, nosaka 3 ēku un
teritorijas uzrauga darba slodzes. (29.12.2011.grozījumu redakcijā.)
12. Sporta zāles pārziņa darba slodzi nosaka 1 slodzi, ja izglītības iestādes sporta zāles
platība ir ne mazāka par 700 m2 un papildus mācību procesam, tiek izmantota interešu izglītības
nodarbību, pakalpojumu nodrošināšanai pašvaldības iedzīvotājiem.
13. Svītrots ar 29.12.2016.grozījumiem.
14. Izglītības iestādes struktūrvienībām, kuras izvietotas atsevišķās ēkās, amatu vienības medicīnas māsa (ne vairāk kā 0,25 slodzes), kurinātājs, ēku un teritorijas uzraugs, ēkas dežurants
nosaka kā patstāvīgai iestādei atbilstoši šiem noteikumiem. (29.12.2011.grozījumu redakcijā.) Ja
struktūrvienībā tiek īstenotas tikai pirmsskolas izglītības programmas, amatu vienību noteikšanai
tiek ievēroti arī šo noteikumu 15. un 16. punkts un 3.pielikums. (29.12.2016.grozījumu
redakcijā.)
15. Amatus un tiem atbilstošās darba slodzes pirmsskolas izglītības iestādē katru gadu
izglītības iestādes vadītājs nosaka atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam un ņemot vērā faktisko
izglītojamo skaitu 1.septembrī.
16. Pirmsskolas pedagoga palīga (auklītes) darba slodzi izglītības iestādēs, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmu, nosaka līdz vienai slodzei uz grupu ar maksimālo izglītojamo
skaitu ne mazāk kā 12. Grupās, kurās tiek nodrošināta diennakts aprūpe (grupas darba laiks24 stundas), naktsaukles daba slodzi nosaka 1,3 slodzes uz grupu. (24.11.2011. un
25.08.2016.grozījumu redakcijā.)
17. Izglītības iestādē, ņemot vērā tās darba specifiku un iestādes vadītāja argumentētu
pamatojumu, var noteikt citas amata vienības un to darba slodzes, tajā skaitā no pašvaldības
finansēto pedagogu, kā arī palielināt esošo slodžu apjomu, ko apstiprina novada dome.
(29.12.2016.grozījumu redakcijā.)
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 29.decembrī

prot.Nr.28, 20.p.

Par papildu finansējumu speciālo pirmsskolas grupu pedagogu darba
samaksai
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādes „Pasaulīte” vadītājas D.Kadiševskas 2016.gada 16.novembra iesniegums Nr.1-6/94 un
Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” vadītājas I.Butules 2016.gada
21.novembra iesniegums Nr.1.7/63 „Par papildus finansējumu speciālo grupu pedagogiem”.
Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu 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” 15.punkts nosaka, ka, uzņemot izglītojamos speciālās
pirmsskolas izglītības grupā, lai izglītojamais apgūtu pedagoģiski medicīniskās komisijas
atzinumā norādīto speciālās izglītības programmu, izglītības iestāde nodrošina, ka izglītojamo
skaits vienā grupā nepārsniedz 14 izglītojamos ar valodas attīstības traucējumiem. Līdz ar to
speciālajām grupām piešķirtais valsts mērķdotācijas apmērs nenodrošina nepieciešamo atbalsta
personālu, lai varētu sekmīgi realizēt speciālās pirmsskolas programmu izglītojamajiem ar valodas
attīstības traucējumiem speciālās pirmsskolas izglītības grupās.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Piešķirt no pašvaldības budžeta papildu finansējumu Bauskas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaulīte” 0,2 likmes nedēļā un Bauskas novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei „Zīlīte” 0,2 likmes nedēļā speciālo pirmsskolas
grupu logopēdu darba samaksai.
2. Noteikt, ka lēmums ir spēkā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 29.decembrī

prot.Nr.28, 21.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 24.novembra lēmumā
„Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu
sarakstiem”
Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 44.punktā noteikts, ka profesionālās ievirzes izglītības iestāžu dibinātāji no 2017.gada
1.janvāra nodrošina pedagogiem zemākās mēneša darba algas likmes atbilstoši šo noteikumu
1.pielikumam un mēneša darba algas likmei atbilstošas darba slodzes – atbilstoši šo noteikumu
3.pielikumam., kā arī piemērojot minēto noteikumu 7.punktu, izglītības iestādes vadītāja
vietniekam zemāko mēneša darba algas likmi nosakot 80 % apmērā no izglītības iestādes
vadītājam šo noteikumu 1.pielikuma 3.tabulā noteiktās zemākās mēneša darba algas likmes.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 13.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Bauskas novada domes 2016.gada 24.novembra lēmumā „Par izglītības
iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem” un apstiprināt 13.,14.
un 16.pielikumu jaunā redakcijā.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.
Pielikumā:
1. 13.pielikums „Bauskas Mūzikas skolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1 lp.
2. 14.pielikums „Bauskas Mākslas skolas darbinieku slodžu un amata vienību saraksts” uz 1 lp.
3. 16.pielikums „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas darbinieku slodžu un amata
vienību saraksts” uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

13.pielikums

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
Izglītības iestādes direktora vietnieks
Bibliotekārs
Pedagogs
Koncertmeistars
Kopā

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


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
-

7
1
1
4
4
5
-

x

x

623
380
380
441
380
441
820
680
680
680
x

0,75
2
0,4
0,4
1,25
0,25
1
0,2
3,9
1,5
12,65

467
760
152
176
475
110
820
136
2652
1020
7459

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

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

14.pielikums

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

1.
2.
3.

Amata nosaukums

Lietvedis
Laborants
Pedagogs
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
680
x

0,5
0,5
0,3
1,3

269
198
204
671

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

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

16.pielikums

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

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


Amata nosaukums

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas
pārzinis
Lietvedis
Apkopējs
Sētnieks
Medicīnas māsa
Izglītības iestādes direktora vietnieks
Izglītības iestādes direktora vietnieks
(metodiskajā darbā)
Sporta metodiķis
Kopā

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
-

7
1
1
7
-

673
380
380
673
881
881

0,75
0,6
0,2
1
1
1

505
228
76
673
881
881

x

x

750
x

1
6,55

750
4741

Liela institūcija, atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumam Nr.5 „Bauskas novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
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Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 29.decembrī

prot.Nr.28, 22.p.

Par profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktoru mēneša atalgojuma
noteikšanu
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi” 44.punktu profesionālās ievirzes izglītības iestāžu dibinātāji no 2017.gada
1.janvāra nodrošina profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītājiem zemākās mēneša darba
algas likmes atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 3.tabulai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
Noteikt no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam Bauskas novada profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu direktoru mēneša darba algas likmes:
Izglītības iestāde
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
Bauskas Mākslas skola
Bauskas Mūzikas skola

Domes priekšsēdētājs

Izglītojamo skaits
01.09.2016.
707
113
220

R.Ābelnieks

Darba algas
likme euro
1101
950
1024

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 29.decembrī

prot.Nr.28, 23.p.

Par pašvaldības piemaksu noteikšanu izglītības iestāžu vadītājiem
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, kā arī
ņemot vērā Izglītības likuma 30.pantu, kurš nosaka izglītības iestādes vadītāja atbildību,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
Noteikt no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam Bauskas novada izglītības iestāžu
vadītājiem piemaksas no pašvaldības budžeta šādā apmērā:

Izglītības iestāde

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

Iestādes vadītāja
Iestāžu
mēneša darba
vadītāju
algas likme euro mēneša darba
Izglītojamo
MK not. Nr. 455
algas likme
skaits
1.pielikums
euro līdz
01.09.2016.
un
31.08.2017.
Bausk.nov.domes
not.Nr.3
336
1050
1050

Pašvaldības
budžets,
piemaksa
euro
(6,8%)

71

(+10% piemaksa
ģimn.) =1155

589
260
178
303

1100
1000
1000
1050

1675
1050
1000
1100

75
68
68
71

416
147
130
87
90
129
269

1050
950
950
900
900
950
950

1280
950
950
841,50
728
950
950

71
65
65
61
61
65
65

369

1000

1000

68

Bauskas novada Bērnu
un jaunatnes sporta skola
Bauskas Mākslas skola
Bauskas Mūzikas skola
Bauskas Bērnu un
jauniešu centrs
Pamūšas speciālā
internātpamatskola

707

1100

1101

75

113
220
400

950
1000
1000

950
1024
1000

65
68
68

103

950

950 (+ 20%
spec.sk.)=1140

65

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.28, 24.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos
noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības
sociālās palīdzības pabalstiem”
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešā daļa nosaka, ja ir
apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas)
ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas)
pamatvajadzību apmierināšanai.
Lai pilnveidotu saistošos noteikumus, ir nepieciešams precizēt vairākus punktus attiecībā
uz pabalstu apmēru un izmaksas kārtību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
1.

2.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi Bauskas novada domes 2014.gada
27.marta saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības
sociālās palīdzības pabalstiem” saskaņā ar pielikumu.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai
nosūtīt saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta
saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstiem” un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.

Pielikumā:
29.12.2016.saistošie noteikumi Nr.17 un paskaidrojuma raksts uz 4 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2016.gada 29.decembrī

Nr.17
(protokols Nr.28, 24.punkts)

Grozījumi Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos
Nr.2 „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo
daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā 25.panta pirmo daļu,
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 36.panta otro daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu
Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu
Izdarīt Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie
noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” šādus grozījumus:
1.

Papildināt saistošos noteikumus ar 5.12.apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.12. pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.”.

2.

Izteikt 22., 23., 24. un 25.punktu šādā redakcijā:
„22. Audžuģimeņu ikmēneša pabalsts viena bērna uzturam un audzināšanai ir 170 euro. Ja,
atrodoties audžuģimenē, bērns izglītības iegūšanai tiek ievietots internātskolā vai
speciālajā izglītības iestādē, pabalstu bērna uzturam vienā mēnesī izmaksā 35 % apmērā
no šajā punktā noteiktā ikmēneša pabalsta.
23. Ikmēneša pabalsts aizbildņiem viena bērna uzturam un audzināšanai ir 100 euro. Ja,
atrodoties pie aizbildņa, bērns izglītības iegūšanai tiek ievietots internātskolā vai speciālajā
izglītības iestādē, pabalstu bērna uzturam vienā mēnesī izmaksā 35 % apmērā no šajā
punktā noteiktā ikmēneša pabalsta.
24. Audžuģimenēm un aizbildņiem piešķir:
24.1 vienreizēju pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei 145 euro vienam bērnam,
atbilstoši bērna vecumam un vajadzībām;
24.2. pabalstu ortopēdiskajiem apaviem bērniem saskaņā ar ārsta atzinumu līdz 50 euro
gadā, ja pakalpojums nav iekļauts valsts kompensējamo pakalpojumu sarakstā.
25. Audžuģimenēm un aizbildņiem ir pienākums pēc Sociālā dienesta pieprasījuma
iesniegt pārskatu par pašvaldības piešķirto pabalstu izlietojumu.”.

3.

Papildināt 27.punktu pēc vārdiem „persona ar invaliditāti” ar vārdu „audžuģimenēs”.

4.

Papildināt 28.punktu pēc vārdiem „persona ar invaliditāti” ar vārdiem „audžuģimenēs vai”.

5.

Izteikt 37.1.apakšpunktā pirmo teikumu šādā redakcijā:
„optisko briļļu lēcu iegādei bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.”

6.

Papildināt saistošos noteikumus ar 39.1 punktu šādā redakcijā:
„39.1 Vienreizēju pabalstu līdz 200 euro gadā piešķir bērnam ar invaliditāti medicīniskajai
rehabilitācijai saskaņā ar ģimenes ārsta nosūtījumu gadījumos, kad nepieciešamie
pakalpojumi nav iekļauti valsts kompensējamo pakalpojumu sarakstā, vai pakalpojuma
savlaicīga nesaņemšana būtiski ietekmē atveseļošanās procesu.”

7.

Papildināt saistošos noteikumus ar XII.1 nodaļu šādā redakcijā:
„XII1 Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai
49.1 Pabalsts paredzēts, lai novērstu vai mazinātu personas invaliditātes, darbnespējas,
atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē,
nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, pamatojoties uz sociālā
darbinieka izvērtējumu un saskaņā ar sociālās rehabilitācijas plānu. Pabalsta lielums
nepārsniedz 80 euro gadā.“
49.2 Pabalstu pārskaita attiecīgajam pakalpojuma sniedzējam vai personas norēķinu
kontā, ja persona jau samaksājusi par pakalpojumu.”.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Latvijas Republika

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

APSTIPRINĀTI
ar Bauskas novada domes
2014.gada 27.marta sēdes lēmumu
(prot.Nr.5, 18.p.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2014.gada 27.martā

Nr.2

Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem
(Grozījumi 29.01.2015.; 28.01.2016.; 30.06.2016.; 29.12.2016.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un
piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 25.panta pirmo daļu, Bērnu
tiesību aizsardzības likuma 36.panta otro daļu un
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”
43.punktu.
I. Vispārīgie jautājumi
1.

2.

3.

4.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu
veidus, apmērus, izmaksas kārtību un ģimenes (personas), kuras ir tiesīgas saņemt šos
pabalstus.
Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām un sociāli mazaizsargātām ģimenēm
(personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības (ēdienu, apģērbu, mājokli, veselības
aprūpi un obligāto izglītību) un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
Pabalstus piešķir ģimenēm (personām), kuru dzīvesvieta deklarēta Bauskas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā vai par viņu bērniem pēc faktiskās dzīvesvietas
Bauskas novadā, ja bērni dzīvo kopā ar vienu vai abiem vecākiem.
Ģimenei (personai) pabalstu var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu samaksāt
pakalpojumus (preces), kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu
pamatvajadzību apmierināšanai.
Sociālās palīdzības pabalstu veidi:
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
dzīvokļa pabalsts;
vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
apbedīšanas pabalsts;

pabalsts audžuģimenēm, aizbildņiem un bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības
palikušiem bērniem; (Grozīts ar 29.01.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.2.)
5.6. brīvpusdienas vispārējās izglītības iestādēs un bezmaksas ēdināšana Bauskas novada
pirmsskolas izglītības iestādēs;
5.7. pabalsts mācību gada uzsākšanai;
5.8. pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai samaksai;
5.9. pabalsts transporta izdevumu samaksai;
5.10. vienreizējs pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma;
5.11. pabalsts pirts apmeklējumam;
5.12. pabalsts
sociālās
rehabilitācijas
mērķu
sasniegšanai.
(Papildināts
ar
29.12.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.17.)
6.
Lēmumu par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu
pieņem Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”
(turpmāk – Sociālais dienests).
5.5.

II. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
7.

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai ģimenei (personai) tiek
aprēķināts un izmaksāts Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā.
III. Dzīvokļa pabalsts

8.

9.
9.1.
9.2.
9.3.

10.

11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.

14.

Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts dzīvokļa vai dzīvojamās mājas
(turpmāk - mājoklis) uzturēšanas izdevumu segšanai, kas saistīti ar mājokļa lietošanu,
neatkarīgi no citiem saņemtajiem pašvaldības pabalstiem. Mājokļa uzturēšanas izdevumi
ir maksa par apsaimniekošanu, īri un pakalpojumiem (apkuri, elektroenerģiju,
ūdensapgādi, kanalizāciju un atkritumu izvešanu).
Dzīvokļa pabalstu piešķir:
trūcīgai ģimenei (personai) uz trūcīgās ģimenes (personas) statusa laiku;
maznodrošinātai ģimenei (personai) uz maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
laiku;
ģimenei, kurā visi ģimenes locekļi ir nestrādājoši pensionāri un/vai personas ar
invaliditāti, ja viņu vidējie ienākumi mēnesī pēdējo trīs mēnešu periodā uz vienu personu
nepārsniedz 325 euro un tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un šo noteikumu
53.2.apakšpunktā minētie īpašumi; (Grozīts ar 28.01.2016.saistošajiem noteikumiem
Nr.1.)
Vienā mājoklī dzīvojošai ģimenei (personai) tiek piešķirts viens dzīvokļa pabalsts.
Kopīpašuma gadījumā pabalsts tiek dalīts proporcionāli nekustamā īpašuma domājamām
daļām.
Pabalsta mājokļos ar centralizētu apkuri piešķiršanas nosacījumi un apmērs:
mājoklī, kurā dzīvo viena persona, pabalstu piešķir ne vairāk kā 30 euro mēnesī
neatkarīgi no dzīvojamās platības;
mājoklī, kurā dzīvo divas personas, pabalstu piešķir ne vairāk kā 35 euro mēnesī
neatkarīgi no dzīvojamās platības;
mājoklī, kurā dzīvo trīs un vairāk personas, pabalstu piešķir ne vairāk kā 45 euro mēnesī
neatkarīgi no dzīvojamās platības;
pabalstu piešķir uz apkures sezonas laiku no novembra līdz aprīlim ieskaitot. (Papildināts
ar 29.01.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.2.)
Pabalsts nevar pārsniegt faktiskos izdevumus par mājokļa uzturēšanu.
Pabalsts pilnā apmērā vai daļēji tiek pārskaitīts uz attiecīgā pakalpojuma
(apsaimniekošana, apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, elektroenerģija, atkritumu
izvešana) sniedzēja norēķinu kontu saskaņā ar rēķinu.
Pabalsta mājokļos ar krāsns apkuri piešķiršanas nosacījumi un apmērs:
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14.1. pabalsta apmērs ir 180 euro; (Grozīts ar 28.01.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
14.2. pabalstu izmaksā vienu reizi gadā neatkarīgi no apkures sezonas laika, nosakot intervālu
starp divām pabalstu saņemšanas reizēm ne mazāku par astoņiem mēnešiem;
14.3. pabalsts tiek pārskaitīts uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu saskaņā ar
pavadzīmi.
15.
Dzīvokļa pabalsta izmaksu pārtrauc šādos gadījumos:
15.1. izbeigts mājokļa īres līgums;
15.2. pabalsta pieprasītājs sniedzis nepatiesas ziņas;
15.3. mājoklis pārdots vai izīrēts citai personai;
15.4. netiek pildīti līdzdarbības pienākumi;
15.5. ir stājies spēkā tiesas spriedums par pabalsta pieprasītāja izlikšanu no mājokļa;
15.6. ģimenei (personai) pieder vai ir lietošanā, divi vai vairāki dzīvošanai derīgi mājokļi.
IV. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
16.

17.

Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā piešķir, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš
neparedzamu apstākļu dēļ ģimene (persona) nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.
Pabalstu piešķir līdz 715 euro vienai ģimenei (personai), neizvērtējot ģimenes (personas)
ienākumus un materiālo stāvokli, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto
zaudējumu sekas.
Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā piecpadsmit dienu laikā no ārkārtas
situācijas rašanās dienas.
V. Apbedīšanas pabalsts

18.

19.

20.

Apbedīšanas pabalstu piešķir par personām, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta pirms
nāves bija Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, un pa kurām mirušā
ģimenes loceklis (apgādnieks) vai persona, kura uzņēmusies apbedīšanu, nesaņem Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras apbedīšanas pabalstu. Apbedīšanas pabalstu piešķir
mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.
Pabalsta apmērs ir 360 euro, pārskaitot pakalpojuma sniedzējam vai ģimenes loceklim
(apgādniekam), vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu uz norēķinu kontu pēc
izdevumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas. (Grozīts ar 28.01.2016.saistošajiem
noteikumiem.)
Gadījumā, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta apmērs ir
mazāks par 360 euro, apbedīšanas pabalsta apmēru nosaka kā starpību starp saistošo
noteikumu 18.punktā minētā apbedīšanas pabalsta apmēru un Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta apmēru. (Grozīts ar 28.01.2016.saistošajiem
noteikumiem Nr.1).
Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no miršanas
apliecības izsniegšanas dienas.

VI. Pabalsts audžuģimenēm, aizbildņiem un bērniem bāreņiem
vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem (Grozīts ar 29.01.2015.saistošajiem noteikumiem
Nr.2.)
21.

Pabalstus audžuģimenēm piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā par bērniem,
kuru deklarētā pamata dzīvesvieta pirms lēmuma pieņemšanas ir bijusi Bauskas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā. Par bērnu ievietošanu audžuģimenē lēmumu
pieņem Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Bāriņtiesa” (turpmāk –
Bauskas novada Bāriņtiesa). Līgumu ar audžuģimeni noslēdz Sociālais dienests.
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22. Audžuģimeņu ikmēneša pabalsts viena bērna uzturam un audzināšanai ir 170 euro. Ja ,
atrodoties audžuģimenē, bērns izglītības iegūšanai tiek ievietots internātskolā vai
speciālajā izglītības iestādē, pabalstu bērna uzturam vienā mēnesī izmaksā 35 % apmērā
no šajā punktā noteiktā ikmēneša pabalsta. (Grozīts ar 29.12.2016. saistošajiem
noteikumiem Nr.17.).
23. Ikmēneša pabalsts aizbildņiem viena bērna uzturam un audzināšanai ir 100 euro. Ja,
atrodoties pie aizbildņa, bērns izglītības iegūšanai tiek ievietots internātskolā vai
speciālajā izglītības iestādē, pabalstu bērna uzturam vienā mēnesī izmaksā 35 % apmērā
no šajā punktā noteiktā ikmēneša pabalsta. (Grozīts ar 29.12.2016. saistošajiem
noteikumiem Nr.17.).
24. Audžuģimenēm un aizbildņiem piešķir: (Grozīts ar 29.12.2016. saistošajiem noteikumiem
Nr.17.).
24.1 vienreizēju pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei 145 euro vienam bērnam,
atbilstoši bērna vecumam un vajadzībām;
24.2. pabalstu ortopēdiskajiem apaviem bērniem saskaņā ar ārsta atzinumu līdz 50 euro
gadā, ja pakalpojums nav iekļauts valsts kompensējamo pakalpojumu sarakstā.
25. Audžuģimenēm un aizbildņiem ir pienākums pēc Sociālā dienesta pieprasījuma iesniegt
pārskatu par pašvaldības piešķirto pabalstu izlietojumu. (Grozīts ar 29.12.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.17.)
1
25.
Ikmēneša pabalsts aizbildnim viena bērna uzturam un audzināšanai ir 70 euro. Ja,
atrodoties pie aizbildņa, bērns izglītības iegūšanai tiek ievietots internātskolā vai speciālajā
izglītības iestādē, pabalstu bērna uzturam vienā mēnesī izmaksā 35 % apmērā no šajā punktā
noteiktā ikmēneša pabalsta. (Papildināts ar 29.01.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.2.
Grozīts ar 28.01.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
26.
Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem tiek aprēķināts un
izmaksāts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.
VII. Brīvpusdienas vispārējas izglītības iestādēs un bezmaksas ēdināšana Bauskas
novada pirmsskolas izglītības iestādēs
27.

28.

29.
30.

Tiesības saņemt brīvpusdienas vispārējās izglītības iestādēs ir bērniem no ģimenēm,
kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām,
bērniem ar invaliditāti, ja vecāks ir persona ar invaliditāti, audžuģimenēs vai aizbildnībā
esošiem bērniem un ja bērni nav sasnieguši 20 gadu vecumu. Vispārējās vidējās izglītības
posmā, piešķirot pabalstu, ņem vērā, vai bērnam nav ilgstošu neattaisnotu stundu
kavējumu (vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī). (Grozīts ar 28.01.2016.saistošajiem
noteikumiem Nr.1un 29.12.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.17.)
Tiesības saņemt bezmaksas ēdināšanu Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādes un pirmsskolu grupās ir bērniem no ģimenēm, ja tās likumā noteiktā kārtībā ir
atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām, bērniem ar invaliditāti, bērniem, ja viens no
vecākiem ir persona ar invaliditāti, audžuģimenēs vai aizbildnībā esošiem bērniem. Ja
ģimenē vairāki bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi vai pirmsskolas grupu un
vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 180 euro, apmaksā
ēdināšanas izdevumus 50 % apmērā par katru bērnu. (Grozīts ar 28.01.2016.saistošajiem
noteikumiem Nr.1 un 29.12.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.17.)
Brīvpusdienas un bezmaksas ēdināšana tiek piešķirta, sākot ar tā mēneša 1.datumu, kad
pieņemts Sociālā dienesta lēmums, līdz mācību pusgada beigām.
Pabalsts tiek pārskaitīts uz izglītības iestādes vai ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja
norēķinu kontu saskaņā ar iesniegto rēķinu, kuram pievienots pakalpojuma saņēmēju
(bērnu) saraksts. Brīvpusdienu un bezmaksas ēdināšanas izmaksu apmērs nevar pārsniegt
3 euro dienā.
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VIII. Pabalsts mācību gada uzsākšanai
31.

32.

33.
34.
35.

36.

Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu mācību gada uzsākšanai ir ģimenēm ar bērniem, ja
tās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām, kā
arī aizbildnībā esošiem bērniem un bērniem no daudzbērnu ģimenēm. (Grozīts ar
28.01.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
Pabalsts mācību gada uzsākšanai paredzēts personīgās lietošanas priekšmetu iegādei
(sporta tērps, apavi, skolas forma, skolas soma u.tml.) mācību procesa nodrošināšanai,
un tas tiek piešķirts par katru bērnu pamatizglītības nodrošināšanai. (Grozīts ar
28.01.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
Pabalsts ir vienreizējs, un tā apmērs ir 55 euro vienam bērnam. (Grozīts ar
28.01.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
Vienojoties ar personu, pabalstu var pārskaitīt uz personas norēķinu kontu vai pārskaitīt
par preci saskaņā ar iesniegto rēķinu.
Ja ģimenē ir darbspējīgā vecumā esošs bezdarbnieks, pabalsts tiek piešķirts pēc
līdzdarbības pienākumu veikšanas. Ja ģimenē ir nepilnu darba laiku strādājošs ģimenes
loceklis, tas nevar būt par pamatu, lai atteiktos no līdzdarbības pienākumu veikšanas.
Dokumenti pabalsta saņemšanai kārtējā gadā Sociālajā dienestā iesniedzami no 1.augusta
līdz 30.oktobrim.
IX. Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai samaksai

37.
Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai samaksai ir paredzēts:
37.1. optisko briļļu lēcu iegādei bērniem no trūcīgām vai maznodrošinātām personām. Pabalsts
gada laikā nevar pārsniegt 55 euro un vienai personai nevar būt lielāks par faktiskajiem
optisko briļļu lēcu iegādes izdevumiem; (Grozīts ar 28.01.2016.saistošajiem noteikumiem
Nr.1 un 29.12.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.17.)
37.2. 80 % apmērā medicīnisko izdevumu (izņemot medikamentus un maksas pakalpojumus)
samaksai līdz 200 euro gadā par pacienta iemaksu stacionārā (izņemot personas, kuras
likumā noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām), par pacienta iemaksu slimību diagnostikai
un pacienta līdzmaksājumam par operāciju, personām, kuras likumā noteiktā kārtībā ir
atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām personām un nestrādājošiem vientuļi
dzīvojošiem pensionāriem un/vai personai ar invaliditāti, kuru vidējie ienākumi pēdējo
triju mēnešu laikā nepārsniedz 325 euro vienai personai un tai nepieder naudas līdzekļu
uzkrājumi un šo noteikumu 53.2.apakšpuntā minētie īpašumi; (Grozīts ar
30.06.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.9.)
37.3. zobu regulēšanai bērniem no trūcīgam, maznodrošinātām un sociālā riska ģimenēm (pēc
sociālā darbinieka atzinuma, ja lieta ir aktīva) 115 euro gadā;
37.4. 100 % apmērā intravitreālām injekcijām personām, kuras likumā noteiktā kārtībā ir
atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām personām un vientuļi dzīvojošiem
pensionāriem, kuru vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 325 euro
vienai personai; (Papildināts ar 28.01.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
37.5. kontracepcijas līdzekļu iegādei sievietēm no trūcīgām, maznodrošinātām un sociālā riska
ģimenēm (pēc sociālā darbinieka atzinuma, ja lieta ir aktīva) līdz 50 euro gadā.
(Papildināts ar 28.01.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
38.
Vienreizēju pabalstu 200 euro piešķir alkoholisma ārstēšanai Minesotas programmā
personām darbaspējīgā vecumā no maznodrošinātām un sociālā riska ģimenēm, kuru
ģimenēs ir nepilngadīgi bērni, pēc motivācijas programmas iziešanas, ja pašvaldībā
apmierināti personu iesniegumi pēc garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošinājuma
un dzīvokļa pabalstiem.
39.
Pabalstu, nepārsniedzot 150 euro gadā, piešķir ārsta rehabilitologa pirmreizējai
konsultācijai un viņa noteikto rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai personām ar
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39.1

40.

41.

2.invaliditātes grupu un tikai gadījumos, ja nepieciešamie pakalpojumi nav iekļauti valsts
kompensējamo pakalpojumu sarakstā vai arī valsts kompensēto pakalpojumu skaits ir
nepietiekams un to apliecina attiecīgā medicīnas speciālista atzinums. (Grozīts ar
28.01.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
Vienreizēju pabalstu līdz 200 euro gadā piešķir bērnam ar invaliditāti medicīniskajai
rehabilitācijai saskaņā ar ģimenes ārsta nosūtījumu gadījumos, kad nepieciešamie
pakalpojumi nav iekļauti valsts kompensējamo pakalpojumu sarakstā vai pakalpojuma
savlaicīga saņemšana būtiski ietekmē atveseļošanās procesu. (Papildināts ar
29.12.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.17.)
Pabalstu medicīnisko izdevumu samaksai pārskaita attiecīgajai ārstniecības iestādei, kas
sniegusi pakalpojumu vai personas norēķinu kontā, ja persona jau samaksājusi par
pakalpojumu.
Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no medicīnisko
pakalpojumu saņemšanas dienas.
X. Pabalsts transporta izdevumu samaksai

42.
Pabalstu transporta izdevumu samaksai piešķir:
42.1. līdz 90 euro gadā specializētā transporta izdevumiem personām ar kustību traucējumiem
nokļūšanai uz ārstniecības/rehabilitācijas iestādēm (vai no tām) saskaņā ar ārsta
nosūtījumu, pārskaitot pabalstu attiecīgajam pakalpojuma sniedzējam uz norēķina kontu;
(Grozīts ar 29.01.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.2.)
42.2. līdz 15 euro gadā nokļūšanai pie bērnu psihiatra trūcīgām, maznodrošinātām un sociālā
riska ģimenēm, iesniedzot izdevumus attaisnojošus dokumentus un ārsta nosūtījuma
kopiju augstākminēto pakalpojumu saņemšanai, pārskaitot pabalstu uz personas norēķinu
kontu.
43.
Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no transporta
pakalpojuma saņemšanas dienas.
XI. Vienreizējs pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma
44.

45.

Vienreizējs pabalsts personām, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma
vietas, tiek piešķirts, pamatojoties uz personas iesniegumu un izziņu no Ieslodzījuma
vietu pārvaldes un kuras pamata dzīvesvieta pirms notiesāšanas bija deklarēta Bauskas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas
no ieslodzījuma vietas, izvērtējot attiecīgās personas materiālo situāciju. Ja personai nav
ienākumu, uzkrājumu un šo noteikumu 53.2.apakšpunktā minēto īpašumu, tai piešķir
vienreizēju pabalstu 50 euro apmērā.
XII. Pabalsts pirts apmeklējumam

Pabalsts pirts apmeklējuma izmantošanai ir 75 % apmērā no pakalpojuma sniedzēja
noteiktās pakalpojuma maksas, bet ne vairāk kā 10 euro mēnesī vienai personai.
47.
Tiesības saņemt pabalstu ir:
47.1. trūcīgai un maznodrošinātai personai (ģimenei), kura dzīvo mājoklī bez vannas vai dušas;
47.2. pensionāriem, kuru pensija ir mazāka par 250 euro un kuri dzīvo mājoklī bez vannas vai
dušas;
48.
Persona pakalpojuma sniedzējam uzrāda izziņu par pabalsta piešķiršanu.
49.
Pabalstu pēc pakalpojuma sniedzēja saņemtā rēķina un dokumentēta apliecinājuma par
personas konkrēto pirts apmeklējumu pārskaita uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja
norēķinu kontu.
46.
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XII.1 Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai
49.1 Pabalsts paredzēts, lai novērstu vai mazinātu personas invaliditātes, darbnespējas,
atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē,
nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, pamatojoties uz sociālā
darbinieka izvērtējumu un saskaņā ar sociālās rehabilitācijas plānu. Pabalsta lielums
nepārsniedz 80 euro gadā.“
49.2
Pabalstu pārskaita attiecīgajam pakalpojuma sniedzējam vai personas norēķinu
kontā, ja persona jau samaksājusi par pakalpojumu.”.
XIII. Pabalstu piešķiršanas kārtība
Ģimene (persona) Sociālajā dienestā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē iesniedz iesniegumu
(rakstveidā vai izsaka mutvārdos), kurā vēlams norādīt nepieciešamo pašvaldības sociālās
palīdzības pabalsta veidu. Mutvārdos izteiktu iesniegumu personas klātbūtnē noformē
rakstveidā un, ja nepieciešams, izsniedz iesnieguma kopiju.
51.
Sociālajā dienestā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī invaliditāti
apliecinošu dokumentu vai pensionāra apliecību, ja persona ir ar invaliditāti vai
pensionārs un šīs ziņas pašvaldībā nav pieejamas.
52.
Sociālais dienests pēc personas iesnieguma saņemšanas desmit darbdienu laikā novērtē
ģimenes (laulāto, personu, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā
mājoklī) materiālo stāvokli, apseko personu dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas
apsekošanas aktu, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanā, novērtē vajadzības pēc
pabalsta un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.
53.
Bauskas novada pašvaldībā ir noteikti šādi kritēriji, izvērtējot ģimenes/personas atbilstību
trūcīgās ģimenes/personas statusam:
53.1. par īpašumiem nav uzskatāmi:
53.1.1. zeme un mežs platībā līdz 3 ha, ko izmanto ienākumu gūšanai pamatvajadzību
apmierināšanai atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta
11.punktam;
53.1.2. zeme un mežs platībā līdz 5 ha, ko izmanto ģimenes, kuru sastāvā ir nepilngadīgi bērni;
53.1.3. nekustamais īpašums vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no ģimenes
locekļiem, kurā dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits
īpašums;
53.1.4. viena garāža, viena automašīna (t.sk. transportlīdzekļa turētāja statusā), kas ģimenes
īpašumā ir ilgāk par divpadsmit mēnešiem, kā arī viens velosipēds katram ģimenes
loceklim, mopēds, motorollers vai motocikls, kas ir ģimenes īpašumā;
53.2. par īpašumiem ir uzskatāmi:
53.2.1. zeme un mežs, izņemot 53.1.1. un 53.1.2.apakšpunktā minētos gadījumus;
53.2.2. ēkas, izņemot nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo
pabalsta pieprasītājs un personas, kurām ir kopīga saimniecība ar viņu;
53.2.3. automašīna, kuru persona lieto transportlīdzekļa turētāja statusā, ja personai īpašumā jau
ir viena automašīna ilgāk par divpadsmit mēnešiem, kā arī traktortehnika, autobusi un
ūdens transportlīdzekļi.
54.
Ģimenēm (personām), kurām ir 53.2.apakšpunktā minētie īpašumi, trūcīgās personas
statusu nepiešķir.
55.
Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas (administratīvā akta izdošanas) informē
personu par pieņemto lēmumu, bet atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma
iemeslu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) termiņus un kārtību.
50.
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XIV. Apsekošana dzīvesvietā
56.

57.

58.

Ģimenei (personai) pirmo reizi vēršoties Sociālajā dienestā pēc pašvaldības sociālās
palīdzības pabalsta, Sociālā dienesta pienākums ir apsekot ģimeni (personu) viņa
dzīvesvietā. Nākamo apsekošanu Sociālais dienests veic atbilstoši nepieciešamībai vai
saskaņā ar vienošanos.
Ģimenes (personas) apsekošana dzīvesvietā var notikt, Sociālajam dienestam vienojoties
ar personu par apsekošanas datumu un laiku. Sociālajam dienestam ir tiesības veikt
apsekošanu arī iepriekš par to nebrīdinot ģimeni (personu).
Personas atteikšanās no apsekošanas dzīvesvietā var būt par iemeslu sociālās palīdzības
atteikumam.
XV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

59.
60.
61.

Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Bauskas novada domē Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Bauskas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Pašvaldības lēmuma par sociālās palīdzības sniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu
apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur attiecīgā lēmuma darbību, izņemot gadījumu, kad
šī darbība tiek apturēta ar tās iestādes lēmumu, kurā lēmums tiek apstrīdēts.
XVI. Noslēguma jautājumi

62.
63.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Bauskas novada
pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Bauskas novada domes
2010.gada 22.jūnija saistošie noteikumi Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības
sociālajiem pabalstiem”.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

(paraksts)
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Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2016.gada 29.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.17
„Grozījumi Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.2
„Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem””
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Lai panāktu, ka Bauskas novadā ārpusģimenes aprūpē esošie bērni
dzīvo labvēlīgā ģimeniskā vai ģimenei pietuvinātā vidē - aizbildnībā un
audžuģimenē, nepieciešams lielāks atbalsts no pašvaldības šo
ārpusģimenes aprūpes formu atbalstam.
Atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmērs no valsts ir
113,83 euro mēnesī neatkarīgi no tai audzināšanā nodoto bērnu skaita, kā
arī pašvaldības pabalsts bērna uzturēšanai – Bauskas novadā 170 euro
mēnesī un vienreizējs pabalsts mīkstā inventāra iegādei – 145 euro.
Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu ir 54,07 euro mēnesī
neatkarīgi no aizbildnībā esošo bērnu skaita. Pabalsta aizbildnim par bērna
uzturēšanu apmērs no valsts ir 45,53 euro mēnesī, vai uzturlīdzekļi no bērna
vecākiem. Bauskas novads aizbildņiem ik mēnesi maksā pabalstu 70 euro
par katru bērnu, nodrošina bērniem brīvpusdienas un pabalstu mācību
līdzekļu iegādē.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešajā daļā
noteikts, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums
pēc pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un
dzīvokļa pabalsta, tad pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas)
ienākumus, ir tiesīga izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas)
pamatvajadzību apmierināšanai.
Lai stiprinātu ģimenes tipa ārpusģimenes aprūpi, 2017.gadā plānots
nodrošināt brīvpusdienu pabalstu arī audžuģimenēs ievietotajiem bērniem,
kā arī izmaksāt vienreizēju pabalstu, ievietojot bērnu aizbildņu ģimenē, un
paaugstināt ikmēneša pabalstu aizbildnim.
Ārstniecības likumā bērni ir noteikti kā viena no prioritārām pacientu
grupām, tomēr, lai bērniem veiktu izmeklējumus, ir jāgaida vairāku mēnešu
garumā. Nonākot ārpusģimenes aprūpē, veselības problēmas bērniem bieži
ir ielaistas un nākas izmantot maksas pakalpojumus.
Lai novērstu vai mazinātu klienta invaliditātes, darbnespējas, atkarības
vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta
dzīvē, nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā,
sociālā darba speciālists pēc klienta individuālo vajadzību izvērtēšanas lemj
par materiālā atbalsta nepieciešamību vai individuālā sociālās
rehabilitācijas plāna sastādīšanas nepieciešamību. Līdz šādiem mērķiem
tika izmantots pabalsts ārkārtas situācijā, bet Valsts kontrole revīzijas
ziņojumā „Pašvaldību sniegtās sociālās palīdzības tiesiskums un
efektivitāte” rekomendē noteikt atsevišķu pabalsta veidu.

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Saistošie noteikumi paredz papildināt Bauskas novada domes
2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par
Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” ar jaunu
pašvaldības finansētu atbalsta veidu – pabalsts sociālās rehabilitācijas
mērķu sasniegšanai.
Tiek noteikts pabalsts bērniem ar invaliditāti medicīniskās
rehabilitācijas mērķu sasniegšanai gadījumos, ja pakalpojums netiek
finansēts no valsts, vai arī tā apjoms ir nepietiekams (atbilstoši ģimenes
ārsta nosūtījumam).
Tiek paaugstināts ikmēneša pabalsts par aizbilnībā esošu bērnu līdz 100
euro mēnesī, kā arī tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts, bērnu ievietojot
aizbildņa ģimenē.
Tiek papildināta saistošo noteikumu sadaļa „Brīvpusdienas vispārējas
izglītības iestādēs un bezmaksas ēdināšana Bauskas novada pirmsskolas
izglītības iestādēs” paredzot, ka brīvpusdienas tiek nodrošinātas arī
audžuģimenēs ievietotajiem bērniem.
Pabalsta sadaļa „Pabalsts audžuģimenēm, aizbildņiem un bērniem
bāreņiem
vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem” papildināts ar pabalstu
bērniem, kuriem nepieciešami ortopēdiskie apavi.
Līdz 2016.gada 19.decembrim aizbildniecībā nodoti 70 bērni.
Palielinot ikmēneša pabalstu par 30 euro, tas gadā budžetā papildus sastāda
25 200 euro.
Ja par katru aizbildniecībā nodoto bērnu izmaksā 145 euro kā
vienreizējo pabalstu, tas papildus sastāda 10 150 euro.
Lai nodrošinātu brīvpusdienas audžuģimenēs ievietotajiem bērniem,
budžetā 2017. gadā papildus nepieciešami 6 600 euro.
Plānots, ka rehabilitācijas pakalpojumus saņems 4 bērni, kas 2017.gadā
sastāda 800 euro.
Pabalstam sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai papildu
finansējums netiek plānots.

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

Nav ietekmes

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Grozījumi apspriesti 2016.gada 6.decembra sociālo darbinieku sanāksmē.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Notikušas konsultācijas ar Bauskas novada audžuģimenēm.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 29.decembrī

prot.Nr.28, 25.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.4 „Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim
un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.2 panta piekto
daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1.

2.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi Bauskas novada domes 2015.gada
29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam
bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”” saskaņā ar pielikumu.
Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai
nosūtīt saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi Bauskas novada domes 2015.gada 29.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.4 „Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”” un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā
pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai.

Pielikumā:
Bauskas novada domes 29.12.2016. saistošie noteikumi Nr.18 un paskaidrojuma raksts uz 2 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2016.gada 29.decembrī

Nr.18
(protokols Nr.28, 25.punkts)

Grozījumi Bauskas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.4 „Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim
un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”
25.2 panta piekto daļu
Izdarīt Bauskas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4
„Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku
gādības” šādus grozījumus:
1. Izteikt 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.1. par īri, obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām un apkuri (centralizētā/malkas):”
2. Aizstāt 6.5.apakšpunktā skaitli „0,50” ar skaitli „1,20””.
3. Aizstāt 6.7.apakšpunktā skaitli „0,80” ar skaitli „2”.
4. Papildināt ar 6.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.8. par malku mājokļos bez centralizētās apkures – 30 euro mēnesī apkures sezonas
laikā”.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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APSTIPRINĀTI
ar Bauskas novada domes
2015.gada 29.janvāra lēmumu
(prot. Nr.2 , 19.p)

Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš
palicis bez vecāku gādības (Grozījumi 29.12.2016.)
Bauskā
2015.gada 29.janvārī

Nr.4
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.2panta
piekto daļu

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek pieprasīts, aprēķināts un piešķirts dzīvokļa
pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim un bērnam bez vecāku gādības palikušam,
pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās bērnu aprūpes iestādēs, audžuģimenē vai pie
aizbildņa.
2.
Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, bērns bārenis vai bērns, kurš, palicis bez vecāku gādības,
iesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests”
(turpmāk – Sociālais dienests) iesniegumu, dzīvokļa, dzīvokļa daļas, dzīvojamās mājas vai
dzīvojamās mājas daļas (turpmāk arī - dzīvoklis) īres vai apakšīres līguma, īpašumtiesības
apliecinoša dokumenta, ar dzīvokļa lietošanu saistīto maksājumu dokumentu (rēķini,
kvītis, maksājumu uzdevumi u.c.) kopijas, uzrādot oriģinālus.
3.
Sociālais dienests desmit darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par
dzīvokļa pabalsta piešķiršanu un izmaksas kārtību vai atteikumu piešķirt dzīvokļa pabalstu.
4.
Dzīvokļa pabalsta apmēru Sociālais dienests aprēķina, ņemot par pamatu šo saistošo
noteikumu 6.punktā noteiktos dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas normatīvos izdevumus.
5.
Dzīvokļa pabalsta maksimālais apmērs mēnesī ir 50 euro, bet apkures periodā (no oktobra
līdz aprīlim) maksimālais dzīvokļa pabalsta apmērs ir 70 euro;
6.
Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, izmantojami šādi normatīvie izdevumi:
6.1. par īri, obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām un apkuri (centralizētā/ malkas):
(Grozīts ar 29.12.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.18.)
6.1.1. dzīvokļa daļai vai dzīvojamās mājas daļai par 20 m2 no kopējās platības;
6.1.2. dzīvokļa daļai vai dzīvojamās mājas daļai personai ar I vai II grupas invaliditāti par 36 m2
no kopējās platības;
6.1.3. dzīvoklim vai dzīvojamai mājai par 36 m2 no kopējās platības.
6.2. par dzīvokļa īri un nepieciešamajiem izdevumiem par obligāti veicamajām pārvaldīšanas
darbībām – 0,70 euro par 1 m2;
6.3. par elektroenerģiju atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 50 kilovatstundas
(kWh);
6.4. par dabasgāzi atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 2 m3;
6.5. par siltumenerģiju apkures un karstā ūdens nodrošināšanai – 1,20 euro par 1 m2; (Grozīts
ar 29.12.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.18.)
1.

6.6.
6.7.
6.8.
7.

8.

par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem (vai asenizācijas nodrošināšana)
atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 3 m3;
par sadzīves atkritumu izvešanu – 2 euro; (Grozīts ar 29.12.2016.saistošajiem
noteikumiem Nr.18.)
par malku mājokļos bez centralizētās apkures – 30 euro mēnesī apkures sezonas laikā.
(Papildināts ar 29.12.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.18.)
Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, tiek
izmaksāts reizi mēnesī ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 25.datumam, pārskaitot to uz bērna
bāreņa vai bērna, kurš palicis bez vecāku gādības, iesniegumā norādīto norēķinu kontu
kredītiestādē. Dzīvokļa pabalsts pēc bērna bāreņa vai bērna, kurš palicis bez vecāku
gādības, iesniegumā izteikta lūguma var tikt pārskaitīts pakalpojumu sniedzējiem.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Bauskas
Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

(Paraksts)
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Paskaidrojuma raksts Bauskas novada domes 2016.gada 29.decembra saistošajiem
noteikumiem Nr.18
„Par grozījumiem Bauskas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.4 „Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis
bez vecāku gādības””
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija
Atbilstoši likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.2.panta
piektajai daļai, Sociālais dienests kopš 2015.gada maksā dzīvokļa pabalstu
bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pēc
pilngadības sasniegšanas un ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās. Šo
pabalstu saņem 5 jaunieši. Saistošo noteikumu esošajā redakcijā nav
iekļauts aprēķins apkures izdevumiem, ja mājoklis kurināms ar malku.
Divu gadu laikā mainījušas pakalpojumu cenas namu apsaimniekošanai,
atkritumu izvešanai, siltumenerģijai.
Saistošo noteikumu grozījumos iekļautas šobrīd spēkā esošās izmaksas par
siltumenerģiju centralizētajai apkurei un karstā ūdens nodrošināšanai no
0,50 euro par 1 m2 uz 1,20 euro par 1 m2. un par atkritumu izvešanu no 0,80
euro uz 2 euro vienai personai, kā arī noteikumi papildināti ar izdevumiem
malkas iegādei mājokļos ar malkas apkuri – 30 euro mēnesī apkures
sezonas laikā. Precizētie kritēriji atvieglo kopējā dzīvokļa pabalsta
aprēķināšanas kārtību, nemainot dzīvokļa pabalsta apmēru līdz 50 euro
mēnesī un ne vairāk kā 70 euro mēnesī apkures sezonas laikā.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Ietekmes nav

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

Ietekmes nav

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Ietekmes nav

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 29.decembrī

prot.Nr.28, 26.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā
„Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu
apstiprināšanu”
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests” ir izteikusi
priekšlikumu veikt grozījumus Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmuma „Par
Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” 5.pielikumā
„Iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādis”.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1.

Izteikt Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmuma „Par Bauskas novada
pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” 5.pielikumu „Iestādes
„Bauskas novada Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādis” jaunā redakcijā.

2.

Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Pielikumā: 5.pielikums „Iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” maksas pakalpojumu
cenrādis” uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

5.pielikums
Iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests”
maksas pakalpojumu cenrādis
Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Izcenojums (EUR) bez
PVN
Ārstnieciskā vingrošana pie ergoterapeita
Personām ar invaliditāti
1 nodarbība
Bezmaksas
Personām, kuras likuma
noteiktajā kārtībā
atzīstamas par trūcīgām
Pensionāriem

1 nodarbība

Bezmaksas

1 nodarbība

0,57

Pārējām iedzīvotāju
grupām

1 nodarbība

2,85

Higiēnas centrs
Dušas izmantošana
personām, kuru
mājokļos nav dušas vai
vannas
Bērniem
Personām ar 1., 2. grupas
invaliditāti
Trūcīgām un
maznodrošinātām
personām
Pārējām personām
Veļas mazgāšana
personām, kuru
mājokļos nav veļas
mašīnas
Ģimenēm ar bērniem
Personām ar 1., 2. grupas
invaliditāti
Pārējām personām
Veļas žāvēšana
Ģimenēm ar bērniem
Personām ar 1., 2. grupas
invaliditāti
Pārējām personām
Domes priekšsēdētājs

pusstunda
pusstunda

Bezmaksas
Bezmaksas

pusstunda

1,00

pusstunda

1,50

1 cikls
1 cikls

0,50
Bezmaksas

1 cikls

0,90
0,10
Bezmaksas
0,50

R.Ābelnieks
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 29.decembrī

prot.Nr.28, 27.p.

Par Bauskas novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģijas
2017.– 2024.gadam apstiprināšanu
Bauskas novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģija ir vidēja termiņa
attīstības plānošanas dokuments turpmākajiem septiņiem gadiem, kuras mērķis ir jauniešu dzīves
kvalitātes uzlabošana, panākot saskaņotas jaunatnes politikas īstenošanu un tās koordināciju,
identificējot prioritāros rīcības virzienus un politikas rezultātus. Stratēģijā ir noteikti jaunatnes
politikas pamatprincipi, vērtības, būtiskākie izaicinājumi, identificēti rīcības virzieni, galvenie
uzdevumi un sasniedzamie rezultāti nākamajiem gadiem.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2016.–2020.
gadam, Bauskas novada attīstības programmu 2012.–2018.gadam, Izglītības un zinātnes
ministrijas izstrādāto metodisko materiālu „Darbs ar jaunatni pašvaldībās: Iesācēja portfelis”, kā
arī pamatojoties uz Jaunatnes likuma 5.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģiju 2017.–
2024.gadam.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2017.–
2024.gadam uz 59 lp.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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APSTIPRINĀTA
Bauskas novada domes
2016.gada 29.decembra sēdē
(protokols Nr.28, 27.punkts)

BAUSKAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS JAUNATNES POLITIKAS
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA
2017. – 2024.GADAM

Bauskā, 2016
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TERMINU SKAIDROJUMS
Jaunatnes politika

Mērķtiecīgu darbību kopums visās valsts politikas jomās, kas
veicina jauniešu kā sabiedrības locekļu pilnvērtīgu un vispusīgu
attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Darbs ar jaunatni

Uz jauniešiem vērsts plānotu praktisku pasākumu kopums, kas
nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Jaunietis

Saskaņā ar Jaunatnes likumu jaunietis Latvijā ir persona vecumā no
13 līdz 25 gadiem.

Sociālās
atstumtības riskam
pakļautie jaunieši

Iedzīvotāju grupas, kurām ir liegtas vai apgrūtinātas iespējas iegūt
pietiekamus ienākumus, saņemt dažādus pakalpojumus un preces,
kuras ir būtiski nepieciešamas pilnvērtīgai funkcionēšanai
sabiedrībā.

Jaunatnes lietu
konsultatīvā
komisija

Pašvaldības veidota padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir
veicināt saskaņotu pašvaldības jaunatnes politikas izstrādi un
īstenošanu. Tās sastāvā visbiežāk iekļauj pašvaldības speciālistus,
kuri veic darbu ar jaunatni, un jaunatnes organizāciju, iniciatīvu
grupu un valsts pārvaldes iestāžu teritoriālo struktūrvienību
pārstāvjus.

Jaunatnes lietu
speciālists

Persona, kas plāno un uzrauga darbu ar jaunatni, sadarbojas ar
jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādā
priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, koordinē informatīvus
un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes
politikas jomā, sekmē jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicina
jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un
sabiedriskajā dzīvē, konsultē jauniešus politikas jomā, tajā skaitā
par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī
veicina jauniešu personības izaugsmi (Jaunatnes likums, 2008).

Jaunatnes
darbinieks

Persona, kas veic darbu ar jaunatni, iesaistot jauniešus darba ar
jaunatni īstenošanā un izvērtēšanā; nodrošina aktivitātes un
lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem vietējā līmenī;
līdzdarbojas starptautisko pasākumu un projektu īstenošanā;
konsultē jauniešus par viņiem aktuālajām tēmām; nodrošina
informācijas pieejamību un apriti par jaunatnes politikas
jautājumiem.

Jauniešu centrs

Viens no pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanas instrumentiem
un institucionālās sistēmas darbam ar jaunatni sastāvdaļām. Vieta,
kur jauniešiem ar dažādām iespējām tiek izveidota draudzīga,
atvērta un atbalstoša vide, kā arī veicināta sadarbība starp jaunatnes
politikas īstenošanā iesaistītajām personām.

Jauniešu dome

Sekmē pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un
iniciatīvas darbā ar jaunatni. Tās sastāvā iekļauj izglītojamo
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pašpārvalžu, jauniešu iniciatīvu grupu un jaunatnes organizāciju
pārstāvjus.
Jaunatnes
organizācija

Reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kam statūtos viens no
darbības mērķiem ir darbs ar jaunatni, jauniešu iniciatīvu un
līdzdalības lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē veicināšana,
vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši, pārvaldes
institūcijās nodrošināta jauniešu līdzdalība.

Jauniešu līdzdalība

Jauniešiem ir tiesības piedalīties jaunatnes politikas izstrādē un
īstenošanā, lēmumu pieņemšanas procesā un līdzdarboties dažādās
sabiedriskās aktivitātēs, organizācijās un pasākumos.

Formālā izglītība

Sistēma, kas ietver pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās
izglītības pakāpes, kuru programmu apguvi apliecina valsts atzīts
izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dokuments, kā arī
izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokuments.

Neformālā
izglītība

Papildina formālo izglītību; neformālās izglītības mērķis ir sniegt
zināšanas, veidot prasmes, iemaņas un attieksmes, kā arī veicināt
jauniešu vispusīgu attīstību un aktīvu līdzdalību lēmumu
pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

Interešu izglītība

Personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana
neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības, kā arī saturīga
brīvā laika pavadīšanas iespēja ārpus formālās izglītības, kuras laikā
katrs pilnveido savas intereses - mācās dejot, dziedāt, spēlēt kādu
mūzikas instrumentu, gleznot, nodarbojas ar sportu, vides
pētniecību vai ko citu. Interešu izglītība ir brīvprātīga.

Karjeras izglītība

Izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo
karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu
interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un
profesionālās karjeras virziena izvēlei.

Ikdienējā mācīšanās

Prasmes un iemaņas, ko jaunietis gūst no apkārtējās vides, grāmatām,
cilvēkiem, ģimenes un socializēšanās.

Brīvprātīgais darbs

Organizēts un uz labas gribas pamata veikts fiziskās personas fizisks
vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā.

Pieredzes apmaiņa

Veids, kā tiek apzināta citu pieredze līdzīgu mērķu sasniegšanā
dažādās vidēs.
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SAĪSINĀJUMI

BBJC –

Bauskas Bērnu un jauniešu centrs

JLKK – Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija
JLS –

jaunatnes lietu speciālists

SD –

Sociālais dienests

SV –

skolēnu valde

JO –

jaunatnes organizācija

NVO –

nevalstiskās organizācijas

JSPA –

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

LR –

Latvijas Republika

IZM –

Izglītības un zinātnes ministrija

NVA –

Nodarbinātības valsts aģentūra

ES –

Eiropas Savienība

EBD –

Eiropas brīvprātīgais darbs

SVID -

stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj noteikt stiprās puses, vājās puses,
iespējas un draudus

BNA –

Bauskas novada administrācija

JD –

Jauniešu dome

BJSS –

Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola

VIAA -

Valsts izglītības attīstības aģentūra

NEET -

Jaunieši, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu

SMU –

skolēnu mācību uzņēmumi
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IEVADS
Jauniešu dzīves kvalitāte mūsdienās atkarīga ne tikai no iegūtās izglītības līmeņa un
apgūtās profesijas, bet vēl jo vairāk no iespējām un prasmēm aktīvi iesaistīties sabiedriskajos
un sociālajos procesos, pilsoniskajās, brīvā laika, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātēs.
Ekonomiskās krīzes ietekmē laba izglītība vien vairs negarantē nodarbinātību – arī jaunieši ar
augstāko izglītību kļūst par bezdarbniekiem. Tāpat notiek straujas izmaiņas darba tirgus
struktūrā un šodien pieprasītas kļuvušas profesijas, par kurām pirms 10–20 gadiem vēl
nezinājām.
Kā viens no izaicinājumiem, ar ko saskaras Bauskas novads, ir sabiedrības novecošanās
un augstā demogrāfiskā slodze, kā rezultātā ir prognozējams jauniešu skaita samazinājums,
mazāki nodokļu ieņēmumi. Lielu daļu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju (t.sk. jauniešus)
neapmierina darba iespējas un darba samaksa novadā, kā rezultātā viņi meklē darbu ārpus
novada un pārceļas uz dzīvi citviet. Tādējādi izaicinājums ir atbilstošas kvalifikācijas
darbaspēka trūkums novadā.
Jaunieši ir viena no sabiedrības aktīvākajām daļām - mūsu nākotnes garants un Latvijas
valsts izaugsmes turpinājums.
Bauskas novada domei, pamatojoties uz Jaunatnes likuma 5.pantu, jāveic darbu ar
jaunatni, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un Jaunatnes politikas īstenošanas plānu
2016.-2020.gadam. Likums nosaka, ka pašvaldības kompetencē ir plānot darbu ar jaunatni,
izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumentu, kura izstrādē līdzdarbojas
vietējie jaunieši, iesakot savas idejas pašvaldības jaunatnes politikas vīzijai, prioritātēm vai
uzdevumiem, kas ilgtermiņā tieši ietekmēs jauniešu ikdienu un viņu aktivitātes pašvaldībā.
Stratēģijas izstrādes mērķis
Pilnveidot darbu ar jaunatni Bauskas novada pašvaldībā, lai uzlabotu Bauskas novada
jauniešu dzīves kvalitāti, radot atbalstošu apkārtējo vidi un veicinot jauniešu līdzdalību
sabiedrībā un personības pilnveidi.
Stratēģijas izstrādes uzdevumi:
1. Izpētīt ES, valsts uzstādījumus un ieteikumus darbā ar jaunatni;
2. Izvērtēt darbu ar jaunatni Bauskas novada pašvaldībā;
3. Sniegt priekšlikumus darba ar jaunatni uzlabošanai Bauskas novadā;
4. Aktualizēt vidēja termiņa prioritātes;
5. Izstrādāt detalizētu rīcības plānu.
Dokumenta izstrāde ietver esošās situācijas raksturojumu un analīzi, kā arī stratēģisko
daļu, proti, stratēģijas vīziju, mērķi, galvenos uzdevumus un sasniedzamos rezultātus
nākamajiem gadiem. Aktivitātes plānots veikt vairākos virzienos, uzlabojot jauniešu izglītību,
sociālo iekļaušanu, līdzdalību, nodarbinātību, uzņēmējdarbību, veselības un labklājības
paaugstināšanu. Plānā paredzētie pasākumi tiks īstenoti atbildīgajām institūcijām piešķirto
pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros, kā arī piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu
līdzekļus.
Bauskas novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2017.-2024.gadam
ir pirmais jaunatnes lietu plānošanas dokuments novadā. Tas ir būtisks pamats, uz kā būvēt
jaunatnes jomas attīstību Bauskas novadā. Tāpat kā kopumā visā Latvijā, arī Bauskas novadā
tā ir salīdzinoši jauna politikas joma un darbs ar jaunatni ir savā attīstības sākumposmā.
Bauskas novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2017.-2024.gadam
izstrādāta saskaņā ar Jaunatnes likumu, Valsts jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2016.2020.gadam un likumu „Par pašvaldībām”, kā arī ievērojot saistošos metodiskos ieteikumus
un vadlīnijas pašvaldībām.
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STRATĒĢIJAS NEPIECIEŠAMĪBAS PAMATOJUMS
Darbs ar jaunatni ir rīcības, kas vērstas uz jauniešu mērķa grupas brīvprātīgu iesaisti
aktivitātēs, kas sekmē to personīgo un sociālo izaugsmi neformālās izglītības un dzīves jeb
ikdienas mācīšanās veidā. Šī definīcija iekļauj trīs būtiskus darba ar jaunatni aspektus:
pirmkārt, darbs ar jaunatni balstās uz neformālo izglītību un ikdienējo mācīšanos; otrkārt, darbs
ar jaunatni nodrošina personīgo un sociālo attīstību un izaugsmi; treškārt, brīvprātības princips.
Sekojoši – darbs ar jaunatni attiecas ne tikai uz jaunatnes darbiniekiem, bet vienlīdz lielā mērā
arī uz pašu jauniešu iniciatīvām, jaunatnes nevalstiskajām organizācijām u.c.
Latvijā pakāpeniski attīstās izpratne par jaunatnes politiku un tās lomu kā Eiropas, tā arī
Latvijas valsts kopējo stratēģisko mērķu sasniegšanā, kas jauniešus neuztver tikai kā
problēmgrupu, bet gan kā pilnvērtīgu sabiedrības attīstības resursu. Jaunatnes politika ir
paredzēta visām jauniešu sociālajām grupām. Visiem jauniešiem ir līdzvērtīgas tiesības,
neatkarīgi no viņu izglītības, funkcionālo traucējumu veida, etniskās piederības, ģeogrāfiskās
lokācijas, ekonomiskā stāvokļa un veselības stāvokļa.
Jaunatnes politikas būtiskākais uzdevums ir nodrošināt jauniešiem efektīvu pāreju no
bērna uz pieaugušā statusu, paredzot atbilstošas aktivitātes jaunieša personības attīstībai,
attīstot pakalpojumus un aktivitātes, lai veicinātu jauniešu pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā,
darba tirgū. Pievēršoties jaunatnes politikas mūsdienu izaicinājumiem būtiski stiprināt un
veicināt jauniešu uzņēmību, lai vairāk jaunieši iesaistītos uzņēmējdarībā un pilsoniskās
sabiedrības aktivitātēs. Nepieciešams ir veicināt jauniešu piederīguma apziņu, kas stiprinās
viņu lojalitāti, pienākuma apziņu un ieinteresētu attieksmi pret vidi, no kuras viņš nāk - kā
lokālā, tā reģionālā, tā nacionālā līmenī. Īpaša uzmanība jāpievērš jauniešu personības
pilnveidei un attīstībai, sekmējot tādu zināšanu un prasmju apguvi, kas pilnveido jaunieša
vispusīgu attīstību garīgi, intelektuāli un emocionāli.
Investējot bērnu un jaunatnes personības attīstībā pēc iespējas agrīnā vecumā, ilgtermiņā
palielinās jauniešu potenciāls un konkurētspēja, kas nepieciešama valsts stratēģisko
dokumentu mērķu sasniegšanai, kā arī samazināsies nepieciešamība izmantot resursus sociālo
seku un negāciju likvidēšanai.
Kā viens no izaicinājumiem, ar ko saskaras Bauskas novads, ir sabiedrības novecošanās
un augstā demogrāfiskā slodze, kā rezultātā ir prognozējams jauniešu skaita samazinājums,
mazāki nodokļu ieņēmumi. Lielu daļu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju (t.sk. jauniešus)
neapmierina darba iespējas un darba samaksa novadā, kā rezultātā viņi meklē darbu ārpus
novada un pārceļas uz dzīvi citviet. Tādējādi izaicinājums ir atbilstošas kvalifikācijas
darbaspēka trūkums novadā.
Būtiska ir pašvaldību loma jauniešu nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanā, jo
pašvaldības rada uzņēmējdarbībai nepieciešamo infrastruktūru, sniedz atbalstu
uzņēmējdarbības uzsācējiem ar nelieliem Grantiem, meklē un piedāvā piemērotas telpas
uzņēmējiem, piedalās uzņēmējdarbības partneru atrašanas procesā, nodrošina prakses vietas,
karjeras izglītību, strādā ar skolēniem un jauniešiem, organizējot tiem biznesa ideju konkursus,
sniedzot iespēju veidot mācību uzņēmumus u.tml.
Bauskas novadā Bauskas pilsētā darbojas viens jauniešu centrs, kas ir pieejams Bauskas
pilsētas jauniešiem, bet bērniem un jauniešiem no pagastiem centra sniegtie pakalpojumi nav
pieejamā attālumā, līdz ar to nav nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas visiem novada jauniešiem.
Jaunatnes likums skaidri definē konkrētu darbā ar jaunatni iesaistīto personu (primāri –
jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki) lomas un atbildības, praksē šie uzstādījumi
īstenojas pavisam atšķirīgi. Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas Bērnu un jauniešu
centrs” (turpmāk – BBJC) ir viens no abiem speciālistiem, kurš pilda abus pienākumus.
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Darbs ar jaunatni saistīts ar plašu jautājumu loku, ne visus tos jaunatnes darbā tieši
iesaistītie var risināt patstāvīgi (1.attēls), savukārt citu speciālistu un institūciju iesaiste balstās
konkrētu amatpersonu un speciālistu atsaucībā un kompetencē. Jaunatnes politikas īstenošanu
ietekmē daudzi aspekti, jo jauniešu dzīve ir saistīta ar lielāko daļu valsts politikas jomām, tāpēc
tā ir izteikta starpnozaru politika.

1.attēls. Darbā ar jaunatni iesaistītās institūcijas (IZM, 2016)
Jaunatnes darbs Bauskas novadā nav patstāvīga politikas joma, tā plānošana, finansēšana
un īstenošana balstīta vairāk konkrētu iesaistīto personu privātā iniciatīvā un aizrautībā, nevis
skaidrā un konkrēti definētā rīcībpolitikā. Precīzi un konkrēti definējot jaunatnes politikas un
jaunatnes darba vietu Bauskas novada pašvaldības plānošanas un rīcībpolitikas sistēmā,
konkrēti var definēt arī šajā darbā iesaistīto atbildības un pienākumus.
Precīzi nedefinējot darba ar jaunatni atbildības jomas, konkrētas mērķa grupas, konkrētas
veicamās aktivitātes un konkrētus sasniedzamos rezultātus kā individuālā, tā sabiedrības
līmenī, darbs ar jaunatni tiek aktualizēts tikai kā process, bez mērķtiecīguma un ilgtspējas. Tas
savukārt rada problēmas darbu ar jaunatni definēt un stratēģiski plānot kā patstāvīgu un
kompetentu rīcībpolitiku jomu, kuras pastāvēšanai un darbam ir ietekme kā uz sociāliem, tā
ekonomiskiem procesiem sabiedrībā kopumā, bet bez šāda definējuma nav iespējama
jaunatnes darba jomas pilnvērtīga finansēšanas sistēmas ieviešana un īstenošana.
Bauskas novada attīstības programmā 2011. – 2018. gadam kā viens no attīstības
mērķiem ir definēta ilgtspējīga kopienas sociālā un ekonomiskā izaugsme, veidojot
komfortablu, sakārtotu un ģimenēm draudzīgu dzīves vidi, saglabājot novada unikālo
kultūrvēsturisko mantojumu un nodrošinot novada iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus
un darba iespējas. No mērķa izrietošās prioritātes – pamatpakalpojumu attīstība un novada
ciemu vides un infrastruktūras pilnveide – paredz pasākumus, kas sekmētu jauniešu palikšanu
vai atgriešanos uz dzīvi novadā, veicinātu viņu profesionālo kompetenci.
Ievērojot šo apstākli, attīstības programmas rīcību un investīciju plānā noteikti vairāki
rīcību virzieni un tiem pakārtoti investīciju projekti, kas sekmētu jauniešiem nozīmīgu
pakalpojumu un infrastruktūras attīstību novadā, kā piemēram, izglītības pakalpojumu,
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dažādām interesēm atbilstošu kultūras, sporta un atpūtas iespējas un pieejamību, jaunu un
esošo jauniešu centru attīstību visā novada teritorijā. Nepieciešama Bauskas novada stratēģijas
darbam ar jaunatni izstrāde, kas padziļinātāk skaidrotu attīstības tendences jaunatnes jomā,
jauniešu vajadzības, ļautu spriest par konkrētām rīcībām, kas sekmētu jauniešu palikšanu
novadā.

•

Saskaņā ar Jaunatnes likumu pašvaldība ir tiesīga:
Noteikt par darbu ar jaunatni atbildīgo pašvaldības institūciju;
Pieņemt darbā jaunatnes lietu speciālistu — personu, kas plāno, veic un koordinē darbu ar
jaunatni novadā;
Izveidot jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju, kas veicina pašvaldības darba ar jaunatni
plānošanu un īstenošanu, kā arī jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā;
Izveidot jauniešu centru, kura mērķis ir veicināt pašvaldības jauniešu iniciatīvas, līdzdalību
lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
Izveidot jauniešu domi, kas sekmē pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un
iniciatīvas darbā ar jaunatni;
Paredzēt citu kārtību, kādā veicams darbs ar jaunatni.

•
•
•
•
•
•
•

Normatīvais ietvars
Jaunatnes likums
Brīvprātīgā darba likums
Eiropas Savienības jaunatnes stratēģija „Ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus"
Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020.gadam
Jaunatnes lietu speciālista profesijas standarts
Jaunatnes darbinieka profesijas standarts
Ministru kabineta noteikumi jaunatnes jomā.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Metodiskie ieteikumi un vadlīnijas pašvaldībām
Izdevums „IESĀCĒJA PORTFELIS. Darbs ar jaunatni pašvaldībās"
Jauniešu centra nolikumā ietveramās informācijas vadlīnijas
Jauniešu informācijas punktu izveides vadlīnijas
Pašvaldības jauniešu centra izveides vadlīnijas
Pašvaldības jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikumā ietveramās informācijas
vadlīnijas
Vispārējie rādītāji darba ar jaunatni vērtēšanai pašvaldībās.

Valsts Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2016.-2020.gadam būtiskākie rezultāti
2020.gadā
• Visās Latvijas pašvaldībās ir jaunatnes lietu speciālists vai persona, kura veic darbu ar
jaunatni (t.sk. NVO ar deleģējumu);
• 80 % no darbā ar jaunatni iesaistītajām personām ir pieejams viss nepieciešamais
metodiskais atbalsts un informācija;
• Vismaz 45 % jauniešu ir visas iespējas pavadīt brīvo laiku, balstoties uz savām interesēm;
• Vismaz 17 % jauniešu ir iesaistījušies jaunatnes nevalstiskās organizācijās;
• Jauniešu skaits, kuri uzskata, ka viņiem ir lielas iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu
vietējā līmenī palielinājies līdz 30 %;
• Vismaz 70 % jauniešu 18-25 gadu vecumā piedalās valsts un pašvaldību vēlēšanās;
• Līdz 20 % samazinājies 15 – 24 gadus vecu jauniešu bezdarba līmenis;
9
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• Līdz 30 % palielinājies jauniešu skaits, kuri vēlas būt pašnodarbināti;
• Vismaz 328 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes nodrošina karjeras atbalstu
izglītojamiem;
• Vismaz 12 015 jaunieši-bezdarbnieki ieguvuši profesionālo kvalifikāciju pēc dalības JNI
pasākumos;
• 3648 izglītībā un nodarbinātībā neiesaistīti jaunieši iesaistījušies izglītībā, nodarbinātībā vai
NVO darbībā;
• Vismaz 83 % jauniešu savu veselības stāvokli vērtē kā labu vai diezgan labu.
Galvenās nacionālās prioritātes jaunatnes politikas jomā - vide, līdzdarbošanās un
personības pilnveide - ir iekļautas Jaunatnes politikas īstenošanas plānā 2016.-2020.gadam.
•
•


VIDE - veicināt jauniešiem atbalstošas un iekļaujošas vides izveidi, nodrošinot tās
pieejamību un uzlabojot darbā ar jauniešiem iesaistīto personu kompetences;
LĪDZDARBOŠANĀS - veicināt jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un
sabiedriskajā dzīvē;
PERSONĪBAS PILNVEIDE - veicināt jauniešu uzņēmīgumu, savu spēju apzināšanos, kā
arī atbildības uzņemšanos par savas veselības saglabāšanu.

10
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1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS UN ANALĪZE
Lai veiktu esošās situācijas raksturojumu un analīzi jaunatnes jomā Bauskas novadā,
nepieciešams iepazīties ar novada vispārējo informāciju, izpētīt iedzīvotāju skaita statistikas
datus (tai skaitā jauniešu īpatsvaru), kā arī iepazīties ar novada iestāžu un struktūrvienību darbu
un to piedāvājumu jauniešiem.
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.
Bauska novads ir pilsētnovads un reģionālās nozīmes centrs Zemgales plānošanas
reģionā. Iedzīvotāju skaits: 25188 (PMLP, 01.01.2016.); 23 891 (CSP, 2016).
Bauskas novads iekļaujas Rīgas aglomerācijas robežās. Rīgas tuvums tieši ietekmē
iedzīvotāju izglītības, darba migrācijas apmērus un iedzīvotāju vispārējās mobilitātes apmēra
intensitāti uz Rīgu, sabiedriskā transporta nodrošinājumu, kā arī teritorijas sasniedzamību no
Rīgas.
Zīmīgākie pašvaldību raksturojošie sociālekonomiskie rādītāji:
Bezdarba līmenis 6,5 % (30.06.2016., NVA); 2014.gada laikā Bauskas novadā
iedzīvotāju skaits samazinājās par 307 cilvēkiem jeb par 1,25 %, kas ir 1,25 reizes straujāk
nekā vidēji Latvijā. Viens no pašvaldības turības rādītājiem ir pamatbudžeta ieņēmumu apmērs
uz 1 iedzīvotāju. Pēc Valsts kases datiem 2014. gadā Bauskas novadā tie bija 527 EUR (Rīgā
822 EUR).
Jauniešu skaits pret kopējo iedzīvotāju skaitu
Bauskas novadā uz 2015. gadu
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1. attēls. Bauskas novada jauniešu skaita salīdzinājums ar kopējo iedz. skaitu
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Bauskas pilsēta joprojām ir būtisks pakalpojumu centrs Rundāles novada iedzīvotājiem.
Bauskas novada pašvaldība ar kaimiņu pašvaldībām (Iecavas, Rundāles, Vecumnieku
novadiem) sadarbojas pakalpojumu nodrošināšanā šādās jomās: Būvvalde, tūrisma
organizēšana un pārvaldība, dabas aizsardzība, medicīna, interešu un profesionālās ievirzes
izglītība, pirmsskola (BJSS, BBJC, Bauskas Mākslas skola, Bauskas Mūzikas skola),
zobārstniecība, Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas pakalpojumi u.c.
Pēc pašvaldības statistikas datiem (01.01.2015.) Bauskas novadā deklarēti 25 176
iedzīvotāji, no tiem 3 566 jaunieši, kas sastāda aptuveni 14 % no kopējā Bauskas novada
iedzīvotāju skaita (1.attēls), kas ir zem Latvijas vidējā radītāja (16 %).
Saskaņā ar Jaunatnes likumu jaunietis Latvijā ir persona vecumā no 13 līdz 25 gadiem,
tāpēc ir būtiski apskatīt jauniešu skaitu tieši šajā vecuma grupā. Konkrētā vecuma grupa ir arī
šī dokumenta galvenā mērķauditorija.
Apskatot jauniešu skaita dinamiku, var novērot tendenci, ka ar katru gadu jauniešu skaits
Bauskas novadā samazinās (2. attēls).

2. attēls. Jauniešu (vecumā no 13 – 25 gadiem) skaits Bauskas novadā
Analizējot datus par jaundzimušo un deklarēto iedzīvotāju skaitu Bauskas novadā līdz
2010.gadam, var prognozēt, ka nākotnē, stratēģijas īstenošanas periodā no 2017. – 2024.
gadam (un arī turpmāk), jauniešu skaits novadā turpinās samazināties (3.attēls). Jāņem vērā,
ka arī migrācija gan uz citām Latvijas pilsētām, novadiem, gan uz citām valstīm ietekmē
faktisko situāciju. Šobrīd nav zināms, cik ir to jauniešu, kas Bauskas novadā atgriežas pēc
studijām augstskolās, lai šeit apmestos uz pastāvīgu dzīvi. Tāpat nav zināma viņu motivācija
jeb iemesli, kas liek šiem jauniešiem atgriezties. Vien pieņēmumi, tādi kā emocionālā saikne
un piederības sajūta, ģimenes mantojums, zemā konkurētspēja u.c.. Tomēr nevienam nav
noslēpums, ka lielu daļu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju (t.sk. jauniešus) neapmierina darba
iespējas un darba samaksa novadā, kā rezultātā viņi meklē darbu ārpus novada, kas ir galvenais
iemesls, kāpēc pārceļas uz dzīvi citviet. Tādējādi Bauskas novads jau šobrīd saskaras ar
vairākiem izaicinājumiem: atbilstošas kvalifikācijas darbaspēka trūkums novadā; jauniešu
skaita samazinājums vēl vairāk paspilgtina sabiedrības kopējo novecošanos un palielina jau tā
ievērojamo demogrāfisko slodzi, kā rezultātā ir prognozējami mazāki nodokļu ieņēmumi.

12
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3. attēls. Bauskas novada jauniešu skaita prognoze līdz 2024. gadam
Lai tendences stabilizētu, ir svarīgi saprast, kā piesaistīt jauniešus dzīvei novadā, kā
sekmēt jauniešu atgriešanos novadā pēc studiju beigšanas dažādās augstskolās, kā radīt
labvēlīgus apstākļus jauniešiem, ģimeņu dibināšanai, uzņēmējdarbībai (pašnodarbinātībai).
Bauskas novadā deklarēto jauniešu skaits pilsētā un pagastos (situācija 2015.gada janvārī)
parādīts 1.tabulā. Tomēr pēc šiem datiem nav iespējams pateikt, cik no šiem jauniešiem
patiešām dzīvo konkrētajā pagastā vai Bauskas pilsētā, kā arī to, kur šie jaunieši uzturas un
kādi ir konkrēto jauniešu ikdienas paradumi. Detalizētas statistikas (ne)pieejamība par
jauniešiem atbilstoši Jaunatnes likumā definētajai vecuma grupai ir viena no būtiskām
barjerām pierādījumos balstītas jaunatnes politikas plānošanai un īstenošanai. Latvijā kopš
2009.gada ir izstrādāti Vispārējie rādītāji darba ar jaunatni vērtēšanai pašvaldībās (turpmāk –
rādītāji) ar mērķi veicināt tādas pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanu, kas ir saskaņā ar
jaunatnes politikas mērķi, apakšmērķiem un uzdevumiem, kā arī balstīta uz labās prakses
piemēriem Latvijas pašvaldībās, Eiropas Savienības un Eiropas Padomes dalībvalstīs. Bauskas
novadā šāds monitorings līdz šim nav veikts.
1.tabula “Deklarēto jauniešu skaits Bauskas pilsētā un pagastos” (BNP, 2015)
Teritoriālā
vienība

Jauniešu skaits vecuma posmā
13-16

Bauska
Brunava
Ceraukste
Code
Dāviņi
Gailīšu
Īslīce
Mežotne
Vecsaule
Kopā:

342
67
80
84
24
78
148
67
73

17-19

235
49
47
70
22
71
98
33
63
963

20-25

623
115
136
200
55
181
294
134
177
688

1915

Kopā
jaunieši
13-25

1200
231
263
354
101
330
540
234
313
3566

Kopējais
iedz.
skaits

9224
1476
1763
2461
719
2265
3707
1543
2018
25176

Jauniešu
īpatsvars
% uz
kopējo
iedz. sk.
13
16
15
14
14
15
15
15
16
14
13
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Salīdzinot Bauskas novadā deklarēto jauniešu sadalījumu pa vecuma posmiem
(4.attēls) ar jauniešu skaitu, kas apmeklē Bauskas novada izglītības iestādes (2.tabulā), redzam
šie dati ievērojami atšķiras.
Kopumā var izdalīt jauniešus 3 vecuma posmos:
 vecuma posmā no 13 līdz 16 gadiem, sasniedzami novada pamatskolās;
 vecuma posmā no 17 līdz 19 gadiem, sasniedzami vidusskolās vai profesionālās
vidējās izglītības iestādēs;
 vecuma posms no 20 līdz 25 gadiem ir praktiski nesasniedzami.
Nav pieejami tādi statistikas dati, kuri parādītu faktisko jauniešu skaitu, kas dzīvo
Bauskas pilsētā un pagastos. Kā aptuvens rādītājs tiek izmantoti dati par jauniešu iesaisti
dažādās organizētās aktivitātēs (sporta klubi, brīvā laika pulciņi, NVO, politiskās partijas u.c.).
Latvijā vidēji 47 % jauniešu ir iesaistīti kādā no šāda veida aktivitātēm, var apgalvot, ka katrs
otrais jaunietis ir tādā vai citādā veidā/aktivitātē bijis darba ar jaunatni redzeslokā.
2.tabula “Jauniešu skaits Bauskas novada izglītības iestādēs” (BNP, 2016)
Iestāde

Vecsaules pamatskola
Uzvaras vidusskola
Pamūšas speciālā
internātpamatskola
Pamūšas speciālā
internātpamatskola
(arodklase)
Ozolaines pamatskola
Mežotnes pamatskola
Mežgaļu pamatskola
Īslīces vidusskola
Griķu pamatskola
Codes pamatskola
Bauskas Valsts
ģimnāzija

Bauskas pilsētas
pamatskola
Bauskas 2.vidusskola
KOPĀ

7.
kla
se
8
10
6

8.
kla
se
14
20
8

9.
kla
se
12
18
8

10.k
la
se

11.
kla
se

12.k
la
se

11

10

9
7
9
16
22
9
12
58

10
14
10
30
14
10
53

10
11
10
16
6
16
57

33

34

34

39
229

44
261

31
229

KOPĀ
JAU
NIEŠI
34
69
22

9

58

19

5

57

53

27
34
36
92
29
38
336

101
47
105

48
135

43
111

252
1070+9

Bauskas novada vispārējās izglītības iestādēs pilsētā un pagastos mācās kopā 1079
jaunieši (1.tabula), kas sastāda aptuveni 30 % no visiem Bauskas novadā deklarētajiem
jauniešiem. Līdz ar to varam secināt, ka Bauskas novada institūcijām reāli sasniedzami ir tie
jaunieši, kas mācās Bauskas novada izglītības iestādēs. Izstrādājot konkrētus pasākumus vai
rīcības, jāņem vērā gan sadalījums pa vecuma posmiem, gan arī reālā jauniešu sasniedzamība.
Lai nodrošinātu aktuālu datu pieejamību par jauniešiem novadā, nepieciešams veikt
padziļinātu pētījumu un turpmāk ilgtermiņā veikt ikgadēju monitoringu, lai spētu novērtēt
aktuālās problēmas un izvirzīt pasākumus, kas vērsti uz konkrētu mērķgrupu aktuālo
problēmjautājumu risināšanu. Tas nozīmē, ka katru gadu atbilstoši veiktajam monitoringam
pašvaldībai nepieciešams pārskatīt gan īstermiņa, gan ilgtermiņa plānotos pasākumus. Zināms,
ka ar 2017.gadu pašvaldības šādu pētījumu izstrādei varēs pretendēt uz valsts finansējumu, ja
14
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vien pašvaldībai būs spēkā esošs jaunatnes politikas dokuments, kas rīcības programmā
paredz šāda pētījuma izstrādes nepieciešamību.
Bauskas novada jauniešu sadalījums pa vecuma grupām uz 2015. gadu
1200
1000
623
800
600
400
200

235
294
115
49
67

342

0

Bauska

136
47
80

Brunava Ceraukste

200

181

98

70
84

55
22
24

71
78

148

Code

Dāviņi

Gailīšu

Īslīce

13-16

17-19

134
33
67

177
63
73

Mežotne Vecsaule

20-25

4. attēls. Bauskas novada jauniešu sadalījums pa vecuma grupām
SIA „Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija” 2015.gadā pabeidza darbu pie
pētījuma „Darba ar jaunatni situācijas izpēte pašvaldībās un darba ar jaunatni attīstības modeļa
izstrāde”, kas parāda, ka vidēji Latvijā relatīvais rādītājs par jauniešu skaitu uz 1000
iedzīvotājiem ir 165. Bauskas novadā jauniešu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā ir mazāks kā
vidēji Latvijā, proti 14,17 %. Visvairāk jauniešu dzīvo Rīgā – 85 092 jeb 28 % no visiem
Latvijā dzīvojošajiem jauniešiem ir galvaspilsētas iedzīvotāji. Pierīgā dzīvo 18 % (56 021) no
visiem Latvijas jauniešiem. Salīdzinot reģionos dzīvojošo jauniešu skaitu, vislielākais ir
Latgalē (45 624 jeb 15 %), bet mazākais – Vidzemē (36 225 jeb 12 %). Tajā pašā laikā pēdējos
trīs gados Rīgā novērojams arī lielākais jauniešu skaita samazinājums (15 628 jeb 16 %), kamēr
pārējos reģionos jauniešu skaits samazinājies par aptuveni 8 %.
Ievērojot pēdējo 15 gadu dzimstības rādītāju tendences, sagaidāms, ka jauniešu skaits
Latvijā varētu nedaudz palielināties laika periodā starp 2020. un 2030.gadu, bet pēc tam atkal
samazināties. Kā norādīts Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēs 2011.–2017.gadam,
turpinoties depopulācijai Latvijā, pēc 2020.gada vecu iedzīvotāju (65 gadi un vairāk) būs
vairāk nekā jauniešu līdz 18 gadu vecumam. Tas nozīmē, ka sāks sarukt darbspējas vecuma
iedzīvotāju skaits, vislielāko darbspējas vecuma iedzīvotāju samazinājumu paredzot laika
posmā starp 2015. un 2025. gadu un tālākā perspektīvā pēc 2040. gada. Līdztekus – bērnu un
jauniešu īpatsvars visdrīzāk būtiski nemainīsies, jo samazināsies arī kopējais Latvijas
iedzīvotāju skaits.
3.tabulā atspoguļota pieejamā statistiskā informācija, lai radītu vispārēju priekšstatu par
Bauskas novada pašvaldību.
3.tabula “Esošās situācija - vispārējā informācija par pašvaldību” (BNP, 2016)
Teritorijas lielums (km2)

786,6 km², no tiem 6,14 km² aizņem
Bauskas pilsēta.

Iedzīvotāju skaits

25188 (PMLP, 01.07.2016.);
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Jauniešu (13-25 gadu vecumā) skaits
pašvaldībā (oficiālā statistika)
Jauniešu skaits pašvaldībā attiecībā pret
pārējiem iedzīvotājiem (procentuālais
iedalījums)
Reģistrēto biedrību un nodibinājumu skaits,
kuras darbojas pašvaldībā (ja iespējams
norādīt)
Jaunatnes organizāciju skaits pašvaldībā
Biedrību un nodibinājumu skaits, atsevišķi
norādot jaunatnes organizācijas, ar kurām
pašvaldība sadarbojas

Izglītības iestāžu skaits un izglītojamo
skaits:
9.1. Pirmsskolas izglītības iestādes / izglītojamo skaits
9.2. Vispārizglītojošās skolas:
9.2.1. Pamatskolas / izglītojamo skaits
9.2.2. Vidusskolas / izglītojamo skaits
9.3. Speciālās skolas / izglītojamo skaits
9.4. Profesionālās izglītības iestādes / izglītojamo
skaits
9.5. Augstskolas un koledžas / izglītojamo skaits
9.6. Interešu un profesionālās izglītības iestādes /
izglītojamo skaits
Skolēnu / studentu skaits uz 10 000
iedzīvotāju

Jauniešu bezdarbnieku skaits (no visiem
bezdarbniekiem, procentuāli)
Jauno uzņēmēju (līdz 25 gadiem) skaits (ja
iespējams norādīt)

Ievēlēto jauniešu (līdz 25 gadiem) skaits
pašvaldības domē, padomē
Pašvaldības tiesībsargājošo institūciju
redzeslokā esošo jauniešu skaits un

23 891 (CSP, 2016); 25 176 (BNP,
01.01.2016.)
3 566 (BNP, 01.01.2016)
14,17 %

35-40

6
35-40, tai skaitā:
Biedrība “Apvienība JUMS”
Biedrība “Jaunatne smaidam”
Biedrība „Bauskai un mūzikai"
"Ģimeņu,
kurās
ir
cilvēki
ar
funkcionāliem traucējumiem Biedrība
"ĀBULIS""
Biedrība “Vizuālās kultūras klubs” (BM
Studio Zemgale)
Biedrība, Jauniešu integrācijas klubs
„Strops - 39"
15 (3762)
2 (638); pārējie (471)
8 (862)
4 (1282)
1 (93)
RPIVA Bauskas filiāle (140)
Bauskas BJC (567)
Bauskas Mūzikas skola (220)
Bauskas Mākslas skola (160)
1061,2 skolēni (tikai vispārizglītojošo
skolu).
Lai
aprēķinātu
studējošo
saitu,
nepieciešama informācija par visiem
studējošajiem
Bauskas
novada
iedzīvotājiem
6 % (kopā reģistrēti 50
jaunieši)
32 valdes locekļi aktīvos uzņēmumos,
kuri dzimuši ne vēlāk par 1991.gadu,
respektīvi, ne vecāki par 25 gadiem
(1991-1997.g.). Šeit ietilpst arī uzņēmēji
tādās tiesiskajās formās kā Zemnieku
saimniecības un IK
Dati
ar
pieejamību

ierobežotu
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procentuāla attiecība pret kopējo jauniešu
skaitu
Jauniešu
izdarītie
likumpārkāpumi
pašvaldībā attiecībā pret kopējo noziedzīgo
nodarījumu skaitu

Dati
ar
pieejamību

ierobežotu

1.1. Institucionālā sistēma darbam ar jaunatni
Jaunatnes likums nosaka, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas, piedalās valsts jaunatnes
politikas īstenošanā un izveido institucionālu sistēmu, lai nodrošinātu darbu ar jaunatni,
nosakot atbildīgo institūciju vai ieceļot jaunatnes lietu speciālistu — personu, kas plāno un
koordinē darbu ar jaunatni. Jaunatnes lietu speciālista amata pienākumus var apvienot ar citiem
pienākumiem pašvaldībā. Katrā pašvaldībā būtu jābūt arī vismaz vienam darbiniekam, kura
pamatpienākumos ietilpst praktiskais darbs ar jauniešiem un kuram šie pienākumi netiek
apvienoti ar citiem darba pienākumiem, tai skaitā jaunatnes darbinieka un jaunatnes lietu
speciālista pienākumi nav apvienojami.
Lai veicinātu pašvaldības darba ar jaunatni plānošanu un īstenošanu, pašvaldība var
izveidot jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju, kas veicina vietējās jaunatnes politikas
saskaņotu izstrādi un īstenošanu, kā arī jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Konsultatīvās
komisijas darbībā iesaista visas tieši un netieši darbā ar jaunatni iesaistītās institūcijas
pašvaldībā (4.tabula). Atbilstoši vietējai situācijai, komisijai jāizstrādā konkrēts sadarbības
modelis, definējot tikšanās regularitāti, informācijas apmaiņas mehānismu un procesu u.c.
jautājumus. Katrai no komisijas darbībā iesaistītajām institūcijām jānosaka konkrētas
atbildības jomas un kompetences.
4.tabula „Institūcijas, kas veic darbu ar jaunatni vietējā līmenī”
Pašvaldības vadība
Par izglītību atbildīgā struktūrvienība
Par sociālajām lietām atbildīgā
struktūrvienība
Par kultūru atbildīgā struktūrvienība
Jauniešu centrs
Dienas centrs
Jauniešu dome
Skolēnu/studentu pašpārvalde

Jaunatnes organizācijas
Organizācijas, kas veic darbu ar jaunatni
Jaunatnes iniciatīvas grupas
Izglītības iestādes
Kultūras nams
Pašvaldības policija
Par sportu un veselību
struktūrvienība
Vecāku padome u.c.

atbildīgā

Pašvaldība izveido jauniešu centru un jauniešu domi, lai sekmētu jauniešu iniciatīvas,
sadarbību, pieredzes apmaiņu u. c. jauniešu aktivitātes vai paredz citu darba ar jaunatni
īstenošanas kārtību. Ļoti būtiski nodrošināt tikšanās un aktivitāšu vietu jauniešiem. Jauniešu
centra un/ vai konkrētu telpu un tās aprīkojuma pieejamība jauniešu iniciatīvām ir izšķiroši
būtiska darba ar jaunatni sekmīguma nodrošināšanai. Ļoti svarīgi, lai sniedzot šo pakalpojumu,
tiktu nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas visiem Bauskas novada pašvaldības jauniešiem.
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5.tabula „Institucionālās sistēmas darba ar jaunatni izvērtēšana”
Rādītājs

AtbilNepieciešamā informācija
stība
rādītāja atbilstības vērtēšanai
1.1. Noteikta atbildīgā pašvaldības persona Nē
a) atbildīgo personu par darba ar
par darba ar jaunatni koordinēšanu
jaunatni koordinēšanu skaits;
(piemēram, jaunatnes lietu speciālists),
b) slodze (1 uz noteikto jauniešu
kura pienākumi un uzdevumi atbilst
skaitu);
jaunatnes lietu speciālista profesijas
c) darbības teritorija
standartā iekļautajām prasībām
d) amata apraksts
e) galvenās darbības prioritātes
f) funkcionālā pakļautība
1.2. Noteikta atbildīgā iestāde (vai iestādes Jā
Ar novada domes lēmumu, kopš
struktūrvienība) par darba ar jaunatni
26.11.2015. Bauskas Bērnu un
īstenošanu un koordinēšanu pašvaldībā
jauniešu centrs
Funkciju apraksts: šobrīd nav
definētas;
Funkcionālā pakļautība Bauskas
novada pašvaldības
izpilddirektoram;
Galvenās darbības prioritātes:
brīvprātīgā darba attīstība, karjeras
izglītība, plānveidīga, ilgtspējīga un
kvalitatīva darba ar jaunatni
īstenošana (t.sk. jaunatnes politikas
dokumenta izstrāde, jauniešu
domes darbības nodrošināšana,
jauniešu līdzdalības pasākumu
organizēšana).
1.3. Izveidota amata vieta „jaunatnes lietu
Strādā kopš 01.04.2011.,
Jā
speciālists” atbilstoši jaunatnes lietu
amata vietu skaits 1
speciālista profesijas standartā
Amata apraksts atbilsts profesijas
iekļautajam pienākumu un uzdevumu
standartā iekļautajam pienākumu un
aprakstam
uzdevumu aprakstam, būtiskākie
uzdevumi izriet no kopējām iestādes
prioritātēm.
1.4. Nodrošināta jaunatnes lietu speciālistu Nē
Veikto pasākumu apraksts:
apmācība atbilstoši Ministru kabineta
Jaunatnes lietu speciālistu apmācību
noteikumiem „Jaunatnes lietu
satura neatbilstība reālajām
speciālistu apmācības kārtība” (ja
vajadzībām. Nepieciešams
attiecināms)
pilnveidot apmācību kārtību un
saturu.
1.5. Noteiktas darbā ar jaunatni iesaistītās
Struktūrshēma un kompetenču
Nē
personas (institūcijas) un to
sadalījums.
kompetence pašvaldības darba ar
Lēmumu pieņemšanu jaunatnes
jaunatni īstenošanā, izstrādāta darba ar
jautājumos Bauskas novadā realizē
jaunatni struktūrshēma
Bauskas novada dome, BBJC un
citas iestādes, atbilstoši to
kompetencei, bet sabiedriskajā
sektorā – biedrības un novada
iedzīvotāji.
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1.6. Izveidota un darbojas pašvaldības
jaunatnes lietu konsultatīvā komisija
vai cits mehānisms darbā ar jaunatni
iesaistīto personu sadarbībai atbilstoši
rekomendētam uzdevumu aprakstam

Nē

1.7. Izveidota un darbojas pašvaldības
jauniešu dome atbilstoši
rekomendētam uzdevumu aprakstam

Nē

1.8. Regulāri nodrošināta darbā ar jaunatni
iesaistīto personu (jaunatnes lietu
koordinatoru, jaunatnes lietu
speciālistu un jaunatnes darbinieku)
dalība apmācībās, tālākizglītības,
neformālās izglītības pasākumos par
jaunatnes politikas jautājumiem
1.9. Izveidoti un darbojas jauniešu centri
(jaunatnes iniciatīvu centri) atbilstoši
rekomendētam uzdevumu aprakstam
un darbības principiem

Jā

Jā

Ar novada domes 26.11.2015.
lēmumu apstiprināts nolikums.
Paredzēts, ka komisija darbojas kā
viena no pašvaldības komisijām.
Komisijas lēmumiem ieteikuma
raksturs.
Dalībnieki – komisijas sastāvs nav
izveidots, apstiprināts, komisija
nedarbojas.
Par konsultatīvās komisijas darbības
nepieciešamību, darba kārtības
jautājumiem, sanāksmju biežumu
veikta viedokļu aptauja.
Darbs uzsākts ar 2015.gada aprīli,
pamatojoties uz BBJC iniciatīvu.
Šobrīd notiek funkciju pārskatīšana,
dalībnieku ieinteresēšana, pārskatīti
darbības
rezultāti,
pilnveidot
darbības nolikums.
Dalība
apmācībās,
neformālās
izglītības pasākumos par jaunatnes
politikas
jautājumiem
notiek
atbilstoši
piedāvājumam
un
speciālista iespējām, ņemot vērā
noslodzi un darāmos darbus.
Darbojas BBJC Bauskas pilsētā
Centru skaits: 1
Jauniešiem pieejamie pakalpojumi:
multimediju studija, jauniešu
informācijas punkts, jauniešu dome,
informatīvie un izglītojošie
pasākumi, pieredzes apmaiņas
pasākumi, brīvprātīgais darbs.
Darba laiks: atbilstoši jaunatnes
lietu speciālista darba laikam
(17:00)
Darbības tēmas: tēmas ir dažādas un
atbilstoši konkrētā brīža prioritātēm.
Aktivitātes: neregulāras, akcijas vai
kampaņveidīgas, bez ilgtermiņa
uzstādījuma.
Izveidoti un katru gadu tiek
organizēti tradicionāli pasākumi
jauniešiem, ievērojot neformālās
izglītības principu – mācies darot.
Jaunatnes lietu speciālists iesaistās
dažādu projektu pieteikumu
iesniegšanā un realizācijā, piesaistot
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1.10. Ierīkotas un uzturētas publiski
pieejamas vietas fizisko aktivitāšu un
aktīvās atpūtas veikšanai (piemēram,
izveidoti brīvpieejas sporta laukumi,
stadioni, spēļu laukumi, sporta zāles,
auto - moto trases, skeitparki, uzstādīti
basketbola grozi u.c.)

Jā

1.11. Veiktas citas darbības, kas nodrošina
efektīvas institucionālās sistēmas
darba ar jaunatni īstenošanu
pašvaldībās.

Jā

finansējumu jaunatnes lietu
attīstībai Bauskas novadā.
Apraksts un šo vietu uzskaitījums:
Katrā Bauskas novada pagastā un
arī Bauskas pilsētā ir pieejami
brīvpieejas sporta, spēļu laukumi.
Skolas nodrošina ierobežotas
pieejas sporta infrastruktūru.
Pašvaldībā regulāri notiek darbs pie
sporta infrastruktūras
pilnveidošanas, gan jaunu vietu
izveidošanas, gan esošo kvalitātes
uzlabošanas. Jauniešus neapmierina
pieejamā sporta infrastruktūra, t.sk.
skeitparka neesamība Bauskas
pilsētā. Ir pieprasījums pēc
moderniem fizisko aktivitāšu
laukumiem brīvā dabā.
Uzskaitījums, labā prakse:
Jaunatnes pārstāvji tiek iesaistīti
pašvaldības darba grupās,
piemēram, lv 100, kultūras
stratēģija, Ainavu arhitektu plenērs
u.c.

Plusi:
 Ir noteikta darbam ar jaunatni atbildīgā iestāde, nodrošinātas telpas un ir labs
materiāli tehniskais nodrošinājums;
 Kopš 2011.gada BBJC darbojas jaunatnes lietu speciālists;
 Ir uzsākts darbs jauniešu domes izveidošanā;
 Pieņemts politisks lēmums par Jaunatnes konsultatīvās komisijas izveidi;
 Jaunatnes lietu speciālistam ir iespēja iesaistīties dažādās apmācībās, semināros,
aktivitātēs, kas palīdz nodrošināt pilnvērtīgu jaunatnes politikas veidošanu un
īstenošanu Bauskas novadā;
 Pašvaldība ir pretimnākoša dažādām jauniešu iniciatīvām;
Mīnusi:
 Nav definētas darbam ar jaunatni konkrētas funkcijas un uzdevumi;
 Darbs ar jaunatni ir situatīvs un subjektīvs (atkarīgs no konkrētām to īstenojošām
personām un viņu interesēm un kompetencēm, kā arī pašvaldības politiskajām
prioritātēm un finansējuma sadalījuma);
 Nepietiekami attīstīta un neefektīva institucionālā sistēma darba ar jaunatni
nodrošināšanai pašvaldībā;
 Vāja starpinstitucionālā sadarbība;
 Nevienlīdzīgas iespējas atkarībā no dzīvesvietas, pakalpojumi nodrošināti tikai
Bauskas pilsētā ierobežotos darba laikos;
 Jaunatnes lietu speciālists apvieno jaunatnes lietu speciālista un jaunatnes
darbinieka pienākumus, pieejams 1 speciālists uz 3566 jauniešiem;
 Nenotiek darbs pie Jaunatnes konsultatīvās komisijas izveidošanas;
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Nav nodrošināta vienlīdzīga iespēja publiski pieejamām fizisko aktivitāšu un
aktīvās atpūtas veikšanai piemērotām (t.sk. kvalitatīvām, jauniešu interesēm
atbilstošām) vietām visā novada teritorijā;
Jaunatnes darba orientēšanās tikai uz tā lomu līdzdalības veicināšanā, neveicot
citas sociālās funkcijas (riska uzvedības prevencija, sociālā integrācija).

Priekšlikumi:
 Pilnveidot institucionālo sistēmu pilnvērtīga un visiem novada jauniešiem
pieejama darba ar jaunatni īstenošanai Bauskas novadā;
 Nepieciešams noteikt un nodrošināt gan nepieciešamo bāzes infrastruktūru (tai
skaitā darba ar jaunatni plānošanas aspektā), gan arī materiālos un cilvēkresursus
– definēt obligāto nodrošināmo minimumu darbam ar jaunatni;
 Starpinstitūciju sadarbības pilnveide, iesaistot sadarbībā skolas, NVO, pagastu
pārvaldes;
 Attīstīt pakalpojumu piedāvājumu - pirkt pakalpojumus no NVO, tādējādi
uzlabojot sabiedrības sociālo atbildību un līdzdalības iespējas;
 Uzlabot informācijas apmaiņu starp institūcijām;
 Nodrošināt kopīgi izvirzītu mērķi, plānošanu, pienākumu sadali un kontroli
starpinstitucionālajam darbam, kas ilgtermiņā dotu iespēju ar pieejamiem
resursiem sasniegt augstākus rezultātus un uzlabot vai ieviest jaunus
pakalpojumus;
 Pilnveidot publiski pieejamas vietas fizisko aktivitāšu un aktīvās atpūtas veikšanai
atbilstoši jauniešu interesēm un vajadzībām, veicinot kvalitatīvas brīvā laika
nodarbes.

1.2. Darba ar jaunatni stratēģiskā plānošana
Jaunatnes politikas kā patstāvīgas rīcībpolitikas jomas nostiprināšanai ir būtiski izstrādāt
patstāvīgu jaunatnes politikas plānošanas dokumentu, kurš tiek pakārtots pašvaldības attīstības
augstākiem stratēģiskiem dokumentiem. Viens no būtiskiem rādītājiem mērķtiecīgas un
ilgtspējīgas politikas īstenošanā ir esošie politikas plānošanas dokumenti (programmas, rīcības
plāni u.c.). Pašvaldība var izstrādāt un ieviest vietēja līmeņa politikas plānošanas dokumentus
jaunatnes politikas jomā, tāpat pašvaldība var risināt šos jautājumus pašvaldības attīstības
programmā.
6.tabula „Darba ar jaunatni stratēģiskās plānošanas izvērtēšana”
Rādītājs
2.1. Izstrādāta un apstiprināta stratēģija vai cits
plānošanas dokuments darbam ar jaunatni
(piemēram, rīcības plāns, programma u.c.), tā
atbilst valsts jaunatnes politikas plānošanas
dokumentu mērķiem un uzdevumiem

Atbilstība
Nē

Nepieciešamā informācija
rādītāja atbilstības
vērtēšanai
Bauskas novada attīstības
programmā 2012.2018.gadam ietverts:
Veselības izglītība un jauniešu
atkarību profilakse;
Neformālās izglītības
sniedzēju tīkla un neformālās
izglītības piedāvājuma
attīstība;
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2.2. Darba ar jaunatni organizēšanas jautājumi kā
sadaļa iekļauta pašvaldības attīstības
programmā (vai citā plānošanas dokumenta),
dokumenta sadaļa atbilst jaunatnes valsts
politikas plānošanas dokumentu mērķiem un
uzdevumiem
2.3. Darba ar jaunatni stratēģijā (vai citā
plānošanas dokumentā) noteikts jauniešu
vecumposms no 13 – 25 gadiem
2.4. Darba ar jaunatni stratēģijā (vai citā
plānošanas dokumentā) identificētas
prioritārās jauniešu mērķa grupas
2.5. Pašvaldībā veikta plānoto pasākumu
pielāgošana konkrētu jauniešu mērķa grupu
vajadzībām

Nē

2.6. Pašvaldība regulāri apkopo datus un izvērtē
situāciju attiecībā uz jaunatni
2.7. Jaunatne kā prioritāra mērķa grupa ir
identificēta pašvaldības nozaru politikās, tajā

Nē

Brīvprātīgā darba sekmēšana;
Jauniešu centru tīkla
izveidošana;
Jaunatnes politikas stratēģijas
izstrāde un īstenošana;
Starpinstitucionālās
sadarbības mehānisma
izstrāde preventīvo pasākumu
organizēšanai jauniešu
noziedzības mazināšanai;
3 mūžizglītības
pamatelementu līdzsvarošana:
formālā izglītība, neformālā
izglītība un ikdienas
mācīšanās, kas cita citu
papildina.
Atbalsts sociālās atstumtības
riskam pakļautiem bērniem un
jauniešiem.
Bauskas novada attīstības
programmā 2012.2018.gadam saskaņā ar šīs
tabulas 2.1.punktā minēto.

Nē

Nav definēts konkrēts vecums

Nē

Sociālās atstumtības riskam
pakļautie bērni un jaunieši

Jā

ESF projekts “Proti un dari”
(sadarbība ar stratēģiskiem
partneriem, t.sk. Sociālo
dienestu, jauniešu
organizācijām);
Darbs ar jauniešiem, kuriem
noteikta korekcijas
programma (Soc. dienests);
Dažādu jauniešu interešu
grupām orientēti pasākumi,
kas veicina jauniešu
līdzdalību un personības
pilnveidi (BBJC, jauniešu
NVO, citas NVO)
Apraksts

Nē

Vispārīgi jā, bet konkrēti
izdalītas un definētas
mērķgrupas nav.
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skaitā izglītības, veselības, nodarbinātības,
sociālās drošības un kultūras jomās
2.8. Izstrādājot stratēģiju (vai citu plānošanas
Jā
dokumentu) darbam ar jaunatni, veiktas
konsultācijas ar jauniešiem, jauniešu
iniciatīvu grupām vai jaunatnes
organizācijām
2.9. Izstrādājot stratēģiju (vai citu plānošanas
Jā
dokumentu) nozaru politikās, kuru mērķgrupa
ir jaunieši, veiktas konsultācijas ar
jauniešiem, jauniešu iniciatīvu grupām vai
jaunatnes organizācijām

Darbs ir uzsākts

Darbs ir uzsākts

Plusi:
 Darbs ar jaunatni tiek plānots katra gada budžeta plānošanas ietvaros;
 Jaunatnes politikas un darba stratēģiskās plānošanas nepieciešamība tiek atzīta un
aktualizēta;
 Tiek organizēti dažādi līdzdalības pasākumi jauniešiem: kafija ar politiķiem,
strukturētie dialogi, jauniešu dienas, jauniešu forumi, jauniešu dome u.c.;
 Pašvaldībā ir spēcīgi vietējo jauniešu līderi, darbojas nevalstiskās organizācijas, kas
pārstāv jauniešu intereses profesionāli gan vietējā, gan reģionālā, gan nacionālā līmenī.
Mīnusi:
 Nav konkrētas un precīzas darba ar jaunatni un tajā iesaistīto personu atbildības un
pienākumu jomas (nepilnīga darba ar jaunatni prakse), kas noved pie darba ar jaunatni
interpretācijas;
 Līdzšinējā plānošanas prakse konkrētā jomā drīzāk neefektīva un ar mazu ietekmi uz
reālo darbu ar jaunatni pašvaldībā;
 Nepietiekami statistikas un pētījumu dati par vietējiem jauniešiem;
 Nepietiekamas zināšanas par jauniešiem un jauniešu situāciju pašvaldībā;
 Darbam ar jaunatni nav identificētas un izdalītas konkrētas mērķgrupas (strādājošie
jaunieši, nestrādājošie jaunieši, jaunieši – bezdarbnieki, pilngadīgie un nepilngadīgie
jaunieši, jaunie vecāki/jaunās ģimenes, līdzdalībā neaktīvie utt.);
 Darba ar jaunatni plānošanā netiek ievērots pierādījumos balstīts rīcībpolitikas princips;
 Darbs ar jaunatni vairāk vērsts uz procesa nodrošināšanu, nevis konkrētu rezultātu
sasniegšanu;
 Darba ar jaunatni efektivitāti lielā mērā ietekmē kopējās valsts attīstības iezīmes –
jauniešu migrācija, nodarbinātības problēmas, demogrāfiskās attīstības tendences
u.tml., kas nav risināmi un ietekmējami tikai jaunatnes darba jomas ietvaros;
 Politiskā atbalsta trūkums.
Priekšlikumi:
 Lai nodrošinātu pietiekamas un kvalitatīvas zināšanas par jauniešiem un jauniešu
situāciju pašvaldībā, nepieciešams veikt padziļinātu pētījumu par Bauskas novada
jauniešiem, viņu ikdienas uzvedības paradumiem, funkcionālo teritoriju, izdalot
konkrētas mērķgrupas, lai izstrādātu konkrēto mērķgrupu vajadzībās balstītu efektīvu
rīcības programmu;
 Konkrēti definēt pašvaldības uzstādījumus darbam ar jaunatni, kā arī šajā darbā
iesaistīto atbildības un pienākumus, nodrošinot sistēmisku darbu, kur tiktu definēti
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konkrēti sasniedzamie mērķi īstermiņā, vidējā un ilgtermiņā, konkrētas īstenojamās
aktivitātes, lai konkrētos mērķus sasniegtu, kā arī konkrēti rezultāti jauniešiem kā
personībām individuāli, tā sabiedrībai kopumā;
Jaunatnes darba plānošanas pieejai un praksei jābūt tādai, kas vienlaikus gan sekmētu
jauniešu iekļaušanos sabiedrībā un tās kultūras un vērtīborientācijā, gan arī nodrošinātu
iespējas personīgai izaugsmei, individuālai pašizpausmei;
Veikt dokumentā ietverto datu apkopojumu katru gadu, ievietojot atskaiti publiskajā
informatīvajā telpā;
Sistemātiski uzturēt dialogu ar politikas plānošanas dokumentā noteiktām iesaistītajām
pusēm, darbs ar jaunatni jāplāno un jāīsteno ciešā sazobē ar citām rīcībpolitikām;
Jaunatnes politiku integrēt pašvaldības kopējā rīcībpolitikas un finansēšanas sistēmā.

1.3. Pašvaldības budžets darbam ar jaunatni
Efektīvi īstenojot jaunatnes politiku, ieguldītie resursi var nebūt lieli, bet tos ir
nepieciešams ieguldīt mērķtiecīgi, atbilstoši pašvaldības darba ar jaunatni stratēģijai. Šīs
sadaļas mērķis ir sniegt pašvaldībai iespēju izvērtēt ieguldītos resursus darba ar jaunatni
īstenošanā un salīdzināt izdevumu efektivitāti.
7.tabula „Pašvaldības budžeta darbam ar jaunatni izvērtēšana”
Rādītājs

Atbilstība

3.1. Piešķirts finansējums darba ar jaunatni
koordinācijai

Jā

3.2. Izstrādāts mehānisms jauniešu iniciatīvu
atbalstam konkursa kārtībā, (piemēram,
ikgadēji piešķirts finansējums vai
līdzfinansējums jaunatnes organizāciju vai
jaunatnes iniciatīvu grupu projektu
īstenošanai)

Nē

3.3. Pašvaldība noslēgusi sadarbības vai
Nē
līdzdarbības līgumu ar jaunatnes organizāciju
3.4. Nodrošinātas telpas jaunatnes iniciatīvu
Jā
grupu vai jaunatnes organizāciju aktivitātēm
(pasākumu organizēšanai, ikdienas darbībai)

Nepieciešamā
informācija rādītāja
atbilstības vērtēšanai
Paredzētie pasākumi un
to attiecināmās
izmaksas integrētas
BBJC ikgadējā budžetā
un atsevišķi netiek
izdalītas
Esošie konkursi:
“Mēs savam novadam”,
“Bauskas novada
pašvaldības
līdzfinansējums NVO
iniciatīvu īstenošanai”
ir iespēja drīzāk
esošajām NVO, taču
tiešā veidā neveicina
jauniešu iniciatīvas
Šāda prakse netiek
īstenota
BBJC un biedrībai
“Apvienība JUMS” ir
nodrošinātas telpas
pastāvīgām aktivitātēm.
Jaunatnes iniciatīvu
grupām ir ierobežota
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3.5. Nodrošināts transports vai cits līdzīga veida
atbalsts (nodrošināti pakalpojumi) jaunatnes
iniciatīvu grupu vai jaunatnes organizāciju
aktivitātēm (pasākumu organizēšanai)

Jā

3.6. Nodrošināts finansējums jaunatnes lietu
speciālista atlīdzībai (pilna slodze
attiecināma uz novadu pašvaldībām)
3.7. Jauniešiem samazināta maksa par
pašvaldības noteiktajiem maksas
pakalpojumiem (transporta biļetēm, ieejas
biļetēm kultūras pasākumos, kinoteātrī utt.)
3.8. Nodrošināts finansējums bērnu un jauniešu
nekomerciālo nometņu organizēšanai, jo
īpaši jauniešiem ar mazākām iespējām
3.9. Pašvaldības finansējums nodrošināts
pašvaldības darba ar jaunatni institucionālās
sistēmas uzturēšanai
3.10. Pašvaldība piesaista līdzekļus no valsts
institūcijām, Eiropas Savienības, privātiem
fondiem darba ar jaunatni īstenošanai

Jā
Nē

Jā
Daļēji
Jā

piekļuve darboties
BBJC telpās
Ir atrunāta un
vispārpieņemta kārtība,
kādā veidā pašvaldība
var nodrošināt
transportu
BBJC tiek algots
jaunatnes lietu
speciālists
Netiek samazināta
maksa

Tikai projektu ietvaros,
piesaistot ārējo
finansējumu
Skatīt sadaļu 1.1.
Tiek piesaistīt ārējais
finansējums gan
infrastruktūras, gan
atsevišķu pasākumu
nodrošināšanai

Plusi:
 Tiek nodrošināts finansējumu darba ar jaunatni koordinēšanai BBJC;
 Pašvaldība iespēju robežās sadarbojas ar jauniešu nevalstiskām organizācijām, atbalsta
dažādas iniciatīvas;
 Reģistrētām jauniešu nevalstiskām organizācijām ir iespēja piedalīties dažādos projektu
konkursos un saņemt pašvaldības līdzfinansējumu;
 Reģistrētām jauniešu nevalstiskām organizācijām ir iespēja piedalīties pašvaldības
organizētos projektu konkursos;
 Pašvaldība piesaista ārējo finansējumu gan infrastruktūras, gan atsevišķu pasākumu
nodrošināšanai.
Mīnusi:
 Neliels finansiālais atbalsts jaunatnes lietām no pašvaldības;
 Nav mehānisma jauniešu iniciatīvu atbalstam;
 Nav attīstīts sadarbības potenciāls ar jauniešu nevalstiskajām organizācijām;
 Nav nodrošinātas telpas jaunatnes iniciatīvu grupu vai jaunatnes organizāciju
aktivitātēm pagastu centros.
Priekšlikumi:
 Papildu finansējums jaunatnes darbā iesaistītajam personālam;
 Lielāks finansējums jaunatnes darbam darba ar jaunatni institucionālās sistēmas
pilnveidošanai un uzturēšanai;
 Pašvaldības projektu konkursa izveide jauniešiem;
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Slēgt sadarbības vai līdzdarbības līgumus ar jaunatnes organizācijām, piešķirot
nepieciešamo finansējumu aktivitāšu veikšanai;
Nodrošināt telpas un aprīkojumu jauniešu iniciatīvām pagastu centros, izvērtējot to
funkcijas un nepieciešamību: jauniešu centri, jauniešu istabas, jauniešu informācijas
punkti.

1.4. Jauniešu informētības palielināšana un izpratne par jaunatni
Viens no būtiskākajiem aspektiem jaunatnes politikas īstenošanā ir informācija. Pirmkārt,
pašvaldības jaunatnes politikas īstenošanā ir nepieciešams nodrošināt pietiekamas un
kvalitatīvas zināšanas par jauniešiem un jauniešu situāciju pašvaldībā, un otrkārt, lai panāktu
jauniešu līdzdalību un aktivitāti, ir nepieciešams nodrošināt jauniešiem iespējas saņemt
nepieciešamo informāciju attiecīgā kvalitātē un kvantitātē. Pastāv dažādas iespējas, kā
pašvaldībā iegūt nepieciešamo informāciju par jauniešiem, piemēram, dažādas aptaujas, dažādu
institūciju un pašu jauniešu ziņojumi pašvaldībai.
Tāpat arī pastāv dažādas iespējas nodrošināt jauniešiem nepieciešamo informāciju un tās
nokļūšanu līdz jauniešiem. Jauniešu informēšana un konsultēšana var palīdzēt jauniešiem atrast
informāciju par izglītības iespējām, veselības aprūpi, ar integrāciju darba tirgū saistītiem
jautājumiem, par iespējām lietderīgi izmantot brīvo laiku, par līdzdalības iespējām pilsoniskas
sabiedrības veidošanā, brīvprātīgo darbu, kā arī par sporta aktivitātēm, sociālo palīdzību un
citiem aktuāliem jautājumiem, kā arī sasniegt savus profesionālās un individuālās attīstības
mērķus.
8.tabula „Informācijas pieejamības un izpratnes par jauniešiem pašvaldībā izvērtēšana”
Rādītājs
4.1. Pašvaldība īsteno aptaujas un
pētījumus, lai apkopotu un
iegūtu informāciju par
jauniešiem pašvaldībā un
darbu ar jaunatni

4.2. Nodrošināta brīvā laika
lietderīgas izmantošanas
piedāvājuma un pieprasījuma
izpēte
4.3. Jauniešiem ir pieejama
informācija (informatīvi
materiāli, mājaslapas,
organizētie informatīvie

Atbil- Nepieciešamā informācija rādītāja
stība atbilstības vērtēšanai
Līdz šim nav veikti konkrēti pētījumi, bet
Jā
2013.gadā Apvienība JUMS veica apjomīgu
aptauju “Par Bauskas novada jauniešu dzīvi
un labklājību”. Respondenti: 584, vecumā no
13-25 gadi, gan tādi, kas mācās, studē,
strādā, gan tie, kas ne mācās, ne strādā.
Kopš 2014.gada notiek ikgadēji jauniešu
forumi par jauniešiem aktuālām tēmām un
tiek apkopots jauniešu viedoklis, kas pēc
iespējas ņemts vērā īstenojot darbu ar
jaunatni.
a) šie rezultāti nav publicēti un neatrodas
konkrētā, visiem zināmā vietnē;
b) kopā: veikta 1 apjomīga aptauja un 3
aptaujas ikgadējo jauniešu forumu ietvaros.
Punkta 4.1. aptauju ietvaros, kā arī
Jā
izstrādājot pašvaldības sporta attīstības
stratēģiju. Neieciešams kvalitatīvs pētījums,
kas vērsts uz konkrētām mērķgrupām.
BBJC darbojas jauniešu informācijas punkts,
Jā
kur ir pieejami informācijas materiāli un
jaunieši var saņemt sev interesējošo
informāciju.
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

pasākumi) par jauniešu
iespējām pašvaldībā (tajā
skaitā par brīvprātīgā darba
iespējām, neformālo izglītību,
brīvā laika izmantošanu,
projektu iespējām, sociālajiem
jautājumiem), līdzdalības
iespējām pašvaldības darbā,
t.sk. lēmumu pieņemšanā;
Izstrādāts konsultatīvais
mehānisms, nosakot kur un
kādā gadījumā jaunietim ir
iespēja saņemt nepieciešamo
informāciju, konsultācijas un
palīdzību
Pašvaldības portālā izveidota
sadaļa jauniešiem
(www.pasvaldiba.lv /
jaunatne), kur ietverta aktuālā
informācija par pašvaldības
darbu ar jaunatni vai
pašvaldība izveidojusi un uztur
jauniešu interneta portālu
sadarbībā ar jauniešiem vai
jaunatnes organizācijām
Pašvaldības darba ar jaunatni
interneta resursos ir iespēja
uzdot jautājumus, izteikt
priekšlikumus un saņemt
atbildes par jauniešiem
interesējošiem jautājumiem
Regulāri izveidota darbā ar
jaunatni iesaistīto personu
elektroniskā ziņu lapa
Regulāri apkopota informācija
par pašvaldībā esošajām
jaunatnes organizācijām un
jauniešu iniciatīvu grupām
Vietējos masu medijos
atspoguļota informācija par
aktualitātēm jaunatnes politikā

4.10. Pašvaldības gada pārskatos ir
atspoguļota informācija par
darbu ar jaunatni un jaunatnes
politikas attīstību

Informācija internetā par pašvaldības
sniegtajiem pakalpojumiem nav pieejama
vienuviet, līdz ar to jaunietim ir ierobežotas
iespējas informāciju iegūt un nav arī skaidrs,
kur to meklēt.
Nav vienotas izpratnes par jauniešu
līdzdalības iespējas formām pašvaldībā.
Nē

Vienots un visiem skaidrs konsultatīvais
mehānisms nav izstrādāts.

Nē

Savas mājaslapas un sociālie konti ir:
BBJC, biedrībām “Apvienība JUMS”,
“Jaunatne smaidam”, “BM Studio Zemgale”.
Šīs institūcijas publicē dažādas iespējas
jauniešiem. Bauskas pašvaldība nenodrošina
aktuālo informācija par pašvaldības darbu ar
jaunatni www.bauska.lv, BBJC mājaslapā
šāda sadaļa ir paredzēta, informācija netiek
publicēta.

Nē

Iespējas nepieciešams pilnveidot

Nē

-

Jā

Jauniešu organizācijas ir zināmas, īpaši tās,
kuras aktīvi sadarbojas ar pašvaldību, mazāk
apzinātas jauniešu iniciatīvu grupas.

Daļēji Par aktualitātēm raksta reģionālais laikraksts
“Bauskas Dzīve”, pašvaldības avīze
“Bauskas Novada Vēstis”. Informācija tiek
publicēta portālu www.bauska.lv un
www.bauskasdzive.lv jaunumu sadaļās.
Jaunatnes politikas plānošanai Bauskas
novadā var sekot līdzi
https://www.facebook.com/Lecampajaunam/
Nē
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4.11. Tiek uzturēti interneta
Jā
sabiedriskā pieslēguma punkti
publiskās vietās, kas ir
pieejami jauniešiem
4.12. Pašvaldībā ir pieejami dati par Daļēji
jaunatni vecumā no 13-25
gadiem

4.13. Citi pašvaldības pasākumi

-

Bauskas novadā ir ļoti labi attīstīts un
uzturēts publisko bibliotēku tīkls, kurās
nodrošināta pieeja internetam.
Pašvaldībā ir informācija par novadā
deklarēto iedzīvotāju skaitu, t.sk. vecumā no
13-25 gadiem. Datu apkopošanai izmanto
publiski pieejamās datu bāzes. Datus
iespējams iegūt, sazinoties ar NVA, Lursoft,
Valsts policiju, Bauskas novada Sociālo
dienestu, Izglītības nodaļu.
Zināms bērnu un jauniešu skaits, kas
apmeklē novada izglītības iestādes. Mēs
faktiski neko nezinām par pilngadīgajiem
jauniešiem, kā arī par tiem novada
nepilngadīgajiem jauniešiem, kas mācās
ārpus Bauskas novada. Nav arī zināms, cik
no visiem pilngadīgajiem jauniešiem un kad
uzturas Bauskas novadā, cik ārpus Bauskas
novada un cik ir izbraukuši no Latvijas.
-

Plusi:
 BBJC darbojas jauniešu informācijas punkts;
 Ir iespēja BBJC mājaslapā publicēt jauniešiem aktuālo informāciju;
 Ir aktīvas jauniešu nevalstiskās organizācijas, kas nodrošina jauniešiem aktuālās
informācijas publicēšanu savos sociālajos kontos un interneta mājaslapās;
 Vietējie masu saziņas līdzekļi ir ieinteresēti publikācijās par jauniešiem aktuālām
tēmām;
 Bauskas novadā ir ļoti labi attīstīts un uzturēts publisko bibliotēku tīkls, kurās
nodrošināta pieeja internetam.
Mīnusi:
 Informācijas nav pieejama visiem novada jauniešiem;
 Grūti sasniedzami neaktīvie jaunieši;
 Nav izstrādāts vienots un visiem skaidrs konsultatīvais mehānisms;
 Nav vienotas izpratnes par jauniešu līdzdalības iespējas formām pašvaldībā.
Priekšlikumi:
 Ir izstrādātas Jauniešu informācijas punktu izveides vadlīnijas;
 Ņemt vērā jauniešu forumos izteikto priekšlikumu par jauniešu lapas
www.jauniesibauska.lv izveidi;
 Jauniešu avīzes vai tematiskās sadaļas izveide pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada
Vēstis”;
 Izstrādāt konsultatīvo mehānismu, nosakot kur un kādā gadījumā jaunietim ir iespēja
saņemt nepieciešamo informāciju, konsultācijas un palīdzību;
 Nodrošināt regulāras kvalitatīvas aptaujas un/vai pētījumus par novada jauniešiem.
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1.5. Jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā un dalība jaunatnes
organizācijās vai jauniešu iniciatīvu grupās
Jauniešu līdzdalība un dažādas iniciatīvas ir viens no galvenajiem jaunatnes politikas
rādītājiem. Pašvaldībās, nodrošinot jauniešu līdzdalību un iniciatīvu īstenošanas iespējas,
pirmkārt, tiek veicināta jauniešu izaugsme, un, otrkārt, tiek mazināta jauniešu antisociāla
uzvedība. Tāpat jauniešu līdzdalības un iniciatīvu atbalsts veicina ne tikai jauniešu izaugsmi,
bet arī pašvaldības attīstību, ņemot vērā, ka jaunieši bieži vien var nākt klajā ar inovatīviem un
radošiem risinājumiem dažādām problēmām.
Jaunatnes likums nosaka, ka jauniešiem ir tiesības līdzdarboties jaunatnes politikas
izstrādē un īstenošanā:
1) iesaistoties neformālās izglītības iegūšanā un sniegšanā un veicot brīvprātīgo darbu;
2) darbojoties izglītības iestāžu pašpārvaldēs;
3) izstrādājot un īstenojot projektus, kā arī citas iniciatīvas;
4) piedaloties jaunatnes organizāciju, kā arī citu biedrību un nodibinājumu darbībā;
5) iesaistoties jaunatnes politiku ietekmējošu valsts un pašvaldību lēmumu pieņemšanas
procesā;
6) iesaistoties citās aktivitātēs, kas vērstas uz jauniešu līdzdalības veicināšanu jaunatnes
politikas izstrādē un īstenošanā.
Cilvēka identitāte ir saistīta ar piederību konkrētai kultūrsociālai grupai (piederība balstīta
uz vecumu, rasi, dzimumu utt.) un videi, kurā viņš uzturas. Neatkarīgi no piederības un stāvokļa
jebkurā no šīm grupām visiem indivīdiem ir tiesības uz vienādu attieksmi un iespējām. Tomēr
saistībā ar dzīvi pilsētā un ciemos, tās plānošanu un attīstību, ir ļoti būtiski runāt par sociālo
grupu – aktīvāko iedzīvotāju daļu – jauniešiem. Viņi ir aktīvākie publiskās ārtelpas lietotāji,
īpaši runājot par neformālo atpūtas vietu apmeklēšanu gan pilsētas apkaimēs, gan ciemu
teritorijās. Tomēr lielākoties šīs publiskās vietas ir plānojuši un radījuši pieaugušie, balstoties
uz saviem uzskatiem, kas bieži vien ir visnotaļ atšķirīgi no jauniešu vēlmēm un vajadzībām. Un
ilgstoša jauniešu atšķelšana no pārējās sabiedrības atspoguļojas notikumos, kuri izpaužas
dažādos protesta veidos, t.sk. vandālismu. Jaunieši pilsētā ir sabiedrības neredzamā daļa, kurai
bieži vien nav atvēlēta sava publiskā ārtelpa. Jauniešu centri ne vienmēr ir risinājums, jo bieži
tie nav sasniedzamā attālumā, bet citureiz pieejamais nodarbību klāsts gluži vienkārši nav
pietiekams.
9.tabula „Jauniešu līdzdalības un iniciatīvu izvērtēšana”
Rādītājs

Atbilstība

5.1. Veikti pasākumi jaunatnes organizāciju un
jauniešu iniciatīvu grupu veidošanās
sekmēšanai
5.2. Pašvaldībā darbojas jauniešu iniciatīvu grupas
(skolēnu un studentu pašpārvaldes, jauniešu
klubi, jauniešu domes utt.)

Nē

5.3. Veiktas konsultācijas ar jauniešiem, tajā
skaitā īstenoti pasākumi, lai risinātu

Nē

Vairāk
formāli

Nepieciešamā informācija
rādītāja atbilstības
vērtēšanai
Atkarīgs no skolotāja un
jauniešu iespējām brīvi
organizēt savu darbu.
Atkarīgs no skolu
uzstādījumiem. Pamatā viss
aprobežojas ar pasākumu
rīkošanu.
Forumos un kafija ar
politiķiem kā minimālā
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problēmas ar jauniešu piedāvātiem
inovatīviem problēmu risinājumiem.

5.4. Pašvaldības savā darbībā nodrošina jaunatnes
organizācijām un jauniešu iniciatīvu grupām
iespēju iesaistīties jaunatnes politiku un
jauniešu dzīvi ietekmējošu lēmumu
apspriešanā pirms to pieņemšanas.

Jā

5.5. Pašvaldības organizē godināšanas pasākumus
savas teritorijas jaunatnes organizācijām un
aktīvākajiem jauniešiem vai arī godina savas
pašvaldības aktīvākos jauniešus citu svinīgu
pasākumu ietvaros (piemēram, pilsētas
svētkos).
5.6. Pašvaldība veicina jauniešu pieredzes
apmaiņas aktivitātes jaunatnes politikas jomā
(piemēram, vietējā, reģionālā, nacionālā vai
starptautiskā mērogā).
5.7. Organizēti ikgadēji forumi, jaunatnes nedēļas,
konferences darbā ar jaunatni iesaistītajām
personām, iesaistot jaunatnes organizācijas
vai jauniešu iniciatīvu grupas
5.8. Pašvaldība īsteno projektus sadarbībā ar
jaunatnes organizācijām vai jauniešu
iniciatīvu grupām
5.9. Pašvaldības deputāti iniciē vai piedalās
diskusijās ar jauniešiem par darba ar jaunatni
jautājumiem
5.10. Jaunatnes organizāciju pārstāvji ir iekļauti
komisiju un darba grupu sastāvā, kur tiek
izskatīti jaunatnes politiku ietekmējoši
jautājumi
5.11. Citas darbības, kas veicina jauniešu
līdzdalību un iniciatīvu īstenošanu.

Jā

programma (noticis dialogs
un konsultācijas jauniešiem
un politiķiem par aktuāliem
jautājumiem);
strukturētais dialogs (nebija
konkrēti par pašvaldības
darbu);
Zināmās NVO tiek
pieaicinātas sabiedriskajās
apspriedēs. Tā nav apzināta
politika, bet tiek pildīts
likumā noteiktais minimums
par sabiedrības iesaisti.
Citu svinīgu pasākumu
ietvaros

Dažkārt

Ja ir, tad tikai projektos un
ja brauc no BBJC

Jā

Forumi kā ikgadēji
pasākumi jauniešiem.
Ikgadējas Jauniešu dienas

Jā

Īstenoti vairāki projekti

Piedalās Kafija ar politiķiem,
strukturētais dialogs
Jā

Ja skar jauniešu lietas, tad
iesaista

Jā/Nē

Jau minētie projektu
konkursi, apmācības, telpas
transports

Priekšlikums - Ir būtiski noteikt prioritātes jaunatnes politikas attīstībai novadā un, kā
iepriekš minēts, nepieciešams noteikt mērķtiecīgas darbības, lai uzlabotu jauniešu dzīves
kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē,
atbalstot darbu ar jaunatni un nodrošinot jauniešiem vieglāku pāreju no bērna uz pieaugušā
statusu, paredzot atbilstošas aktivitātes jaunieša personības attīstībai un attīstot pakalpojumus
un aktivitātes, lai veicinātu jauniešu iekļaušanos sabiedrībā, darba tirgū un pāreju pieaugušā
statusā.
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Nevalstiskās organizācijas
Pēc pašvaldības statistikas datiem (01.01.2016.) Bauskas novadā deklarēti 25 176
iedzīvotāji, no tiem 3 566 jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kas ir aptuveni 14 % no
kopējā Bauskas novada iedzīvotāju skaita (1.attēls), kas ir zem Latvijas vidējā radītāja (16 %).
Jauniešu līdzdalība jauniešu organizācijās vai iniciatīvu grupās ir ļoti zema. Bauskas novadā
aktīvi darbojas divas jauniešu organizācijas: biedrība “Apvienība JUMS” un biedrība
“Jaunatne smaidam”. Problēmas ar aktīviem jauniešiem ir organizācijai “Jauniešu integrācijas
klubs Strops – 39”. Ir vēl dažas organizācijas, kas darbojas ar jauniešiem, pārstāvot šo jauniešu
intereses, piemēram, biedrības “Vizuālās kultūras klubs” (BM studio ZEMGALE) un
"Ģimeņu, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, biedrība "Ābulis"".
Priekšlikums - nākotnē ir jāveicina jaunu jauniešu biedrību izveidošana, kuru darbībā
iesaistītos paši jaunieši. Jauniešos ir jāveicina interese pašiem pilnveidot savu ikdienas dzīvi
novadā, rakstot un realizējot dažādus projektus.

1.6. Jauniešu līdzdalība
jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā
Viens no principiem Eiropas Savienības sadarbības ietvara jaunatnes politikas jomā ir
„nekas par jauniešiem bez jauniešiem”. Bauskas novada pašvaldības jaunatnes politikas
attīstības stratēģijas izstrādes ietvaros apzināti un apkopoti dažādi pasākumi, kas notikuši
pēdējo piecu gadu laikā un kuros jaunieši izteikuši viedokli par jauniešiem aktuālām tēmām.
Izstrādes ietvaros notika nelielas darba grupas un konsultācijas gan ar jauniešu NVO
pārstāvjiem, gan pašvaldības institūciju speciālistiem, IZM un pašvaldību savienību, rīkotas
pieredzes apmaiņas uz citām pašvaldībām u.c., lai labāk izprastu gan procesus, gan aktuālo
situāciju, gan arī iespējas nākotnē
Bauskas novada jauniešu forumi un to izvērtējums
Lai iedrošinātu ikvienu jaunieti izmantot savas tiesības, kas noteiktas Jaunatnes likumā,
kā arī iesaistītu jauniešus no visa Bauskas novada neatkarīgi no prasmēm, iepriekšējās
pieredzes, sociālā un ekonomiskā stāvokļa, veicinātu jauniešu uzņēmību, līdzdalību
pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs un piederības apziņu, kas stiprinātu viņu lojalitāti,
pienākumu apziņu, veselīgu dzīvesveidu un darba tikumu, BBJC sadarbībā ar dažādām
organizācijām jau vairākus gadus rīko Bauskas novada jauniešu forumus.
Foruma rezultāti tiek prezentēti novada domes deputātiem pasākumā „Kafija ar
politiķiem”, kā arī tie tiek ņemti vērā, plānojot un izstrādājot nākamā gada budžetu, īstenojot
dažādus pasākumus un projektus, piesaistot ES, valsts un pašvaldības finansējumu.
2014.gada martā norisinājās pirmais Bauskas novada jauniešu forums “Runā:
jaunie!”, kurā piedalījās 117 jaunieši no skolēnu pašpārvaldēm, jauniešu organizācijām, kā arī
citi aktīvie jaunieši, tai skaitā no sociālā riska grupām. Forums tika organizēts, reaģējot uz
karstām diskusijām sociālajos tīklos par jauniešu ikdienu, labklājību un interesēm Bauskas
novadā. Lai noskaidrotu jauniešu viedokli, pirms foruma tika veikta anketēšana, kurā uz 34
jautājumiem atbildēja 584 Bauskas novada pilsētā un pagastos dzīvojošie jaunieši. Darba
grupās tika diskutēts par vidi un tās pieejamību, jauniešu iespējām, brīvprātīgo darbu,
nodarbinātību un informācijas pieejamību. Pēc foruma sagatavota atklāta vēstule Bauskas
novada pašvaldības amatpersonām, Saimnieciskās un Sabiedriskās kārtības nodaļu vadītājiem,
kurā apkopoti foruma rezultāti.
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2015.gada maijā notika otrais Bauskas novada jauniešu forums „Runā: jaunie!”,
tajā piedalījās jaunieši, pašvaldības un nevalstisko organizāciju pārstāvji kā arī tie, kuru
ikdienas darba pienākumos ietilpst darbs ar jauniešiem. Foruma mērķis bija atskatīties uz
paveikto darbā ar jaunatni Bauskas novadā kopš iepriekšējā jauniešu foruma. Tika prezentēti
labās prakses piemēri, notika darbs tematiskās grupās un paneļdiskusijās. Foruma laikā
aktualizēja darba ar jaunatni prioritātes nākamajiem gadiem, kā viena no tām - Bauskas novada
jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde.
2016.gada martā notika trešais Bauskas novada jauniešu forums „Lecam pa
jaunam”, kas pulsēja kopā 75 pilsētas un pagastu jauniešus, lēmumu pieņēmējus un darbā ar
jaunatni iesaistītos. Forums norisinājās Gailīšu pagasta Uzvaras vidusskolā ar mērķis uzsākt
Bauskas novada jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādi. Foruma pirmā diena bija
veltīta intensīvam darbam, strādājot pie darba ar jaunatni stipro un vājo pušu, iespēju un draudu
novērtēšanas pilsētā un pagastos. Balstoties uz Eiropas Savienības un nacionālās jaunatnes
politikas prioritātēm, notika diskusijas par Bauskas novada redzējumu darbā ar jaunatni.

















Galvenie secinājumi un priekšlikumi:
Jaunieši ir aktīvāki, nekā pieaugušajiem šķiet, viņiem interesē gan Bauskas novada
labklājība, gan publiskais tēls, taču jaunieši bieži savas idejas patur pie sevis, jo pieraduši,
ka pieaugušie viņos neklausās, uzskatot par nepieredzējušiem un nenopietniem;
Svarīgi veidot savstarpēju izpratni – jaunieši ir gatavi palīdzēt pašvaldībai un atbalstīt
novada izaugsmi;
Nepieciešams pārdomāt komunikācijas veidu ar jauniešiem, tai ir jābūt saprotamai un
skaidrai bez augstprātības, reaģējot uz akūtām vajadzībām un ar izpratni, ka mūsdienu
jaunieši ir pilnīgi citādāki nekā paaudzi iepriekš, bet ne sliktāki;
Izglītības iespējas ir pietiekoši plašas, taču trūkst darba iespēju;
Izglītības un brīvā laika pavadīšanas piedāvājums bieži vien neatbilst mūsdienu tendencēm
un jauniešu interesēm;
Jauniešu mobilitāte un līdz ar to arī iespējas piedalīties aktivitātēs pilsētā un pagastos ir
stipri ierobežotas un ļoti atkarīgas no sabiedriskā transporta un skolēnu pārvadājumiem;
Nepieciešams veidot jauniešiem draudzīgāku, interesantāku un drošāku publisko ārtelpu
kā pilsētā, tā ciemos (apgaismojums, slidotavas, skeitparki, veloinfrastruktūra,
labiekārtotas atpūtas vietas pie ūdeņiem, bērnu laukumi starp daudzdzīvokļu mājām, āra
vingrošanas laukumi u.c.);
Nepieciešami pasākumi jauniešiem, kas cieš no dažādām atkarībām (t.sk. regulāri reidi
jauniešu kontrolei, patruļas ar policistiem);
Sociālie uzņēmumi – jauniešu brīvā laika pavadīšanas dažādošanai (tējas namiņi, interneta
kafejnīcas, koprades vietas jauniešiem utt.);
Jauniešu māja kā brīvā laika pavadīšanas vieta Bauskā (jauniešu brīvā laika un info centrs,
multimediju studijas pakalpojumi);
Izklaides pasākumi 4 x gadā, kurus rīko paši jaunieši (jauniešu koncerts, Līgo vakars,
Bauskas talanti, Jauniešu saiets, Sporta dienas);
Rīkot jaunus, vēl nebijušus pasākumus priekš jauniešiem, lai viņi varētu sevi parādīt un
izlikt savu enerģiju;
Nodrošināt jauniešiem darba iespējas pašvaldības iestādēs vasaras brīvlaikā, novada
jauniešu prakses iespējas pašvaldības institūcijās;
Jauniešu nodarbinātība un brīvprātīgais darbs Bauskas novadā (vasaras darbs, brīvprātīgā
darba datu bāze, sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem, ēnu dienas pašvaldībā,
Brīvprātīgais darbs kā pirmā pieredze jaunietim);
Popularizēt brīvprātīgo darbu;
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 Dažādi atbalsta pasākumi jauniešiem līdz 30 gadiem, kuri dzīvo Bauskas novadā
(dzīvesvieta, ceļa izdevumu segšana nokļūšanai uz darbu ārpus novada);
 Jauniešu informācija, interešu un neformālās izglītības piedāvājums (Jauniešu tīkla izveide,
mājaslapa, info lapa, sadarbība ar soc. medijiem, multimediju studija, aktīvas skolēnu
pašpārvaldes u.c.);
 Mājaslapa par darba iespējām novadā;
 Jauniešu iesaiste vides akcijās;
 Sadarbības, pieredzes apmaiņas projekti jauniešiem;
 Novada skolām atbalstīt SMU (sadarbība ar bibliotēkām, vietējiem biznesa inkubatoriem);
 Informācija par veselīgu dzīvesveidu;
 Informatīvās kampaņas (Kola nav cool, Tauki nav mūsu draugi, Neuzkod snickers, kad esi
izsalcis);
 Sporta nometnes jauniešiem ar lieko svaru, ģimeņu sporta dienas.
„Kafija ar politiķiem”
„Kafija ar politiķiem” ir metode, kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu un lēmumu
pieņēmēju (deputātu, pašvaldības darbinieku, iestāžu vadītāju) savstarpējo dialogu. Tā ir
Zviedrijā radīta un Latvijā adaptēta līdzdalības metode, kuras galvenais mērķis ir pārdomātā un
patīkamā vidē abām iesaistītajām pusēm – jauniešiem un politiķiem – dot iespēju satikties,
iepazīties un pārrunāt jauniešiem aktuālus jautājumus. Jauniešiem tā nereti ir pirmā iespēja tieši
un nepastarpināti uzrunāt lēmumu pieņēmējus, izstāstīt par sev svarīgo un uzdot jautājumus,
savukārt politiķiem tā ir iespēja dzirdēt par jauniešiem aktuālo no „pirmavota” – paša jaunieša.
„Kafija ar politiķiem” 2011.gadā IZM atzina par vienu no strukturētā dialoga labo
piemēru metodēm, aicinot pašvaldības, jauniešu organizācijas un citus interesentus izmantot šo
metodi jauniešu iesaistīšanai lēmumu pieņemšanas procesos.
BBJC šī metode tiek ieviesta jau vairākus gadus - Bauskas novada pašvaldības politiķi,
administrācijas vadošie darbinieki un citi speciālisti tiek aicināti uz sarunām ar jauniešiem,
atzīstot, ka gan lielas, gan mazas pārmaiņas sākas ar sarunu – vienkāršu, cilvēcīgu sarunu, kurā
abas puses ir vienlīdzīgas, patiesi ieinteresētas un gatavas ne vien runāt, bet arī klausīties.

•
•
•
•
•
•
•

Galvenie secinājumi un priekšlikumi:
„Kafija ar politiķiem” rezultātā jaunieši iepazīst pašvaldības un lēmumu pieņēmēju darbu,
iegūst iespēju pastāstīt par sev svarīgo un nepastarpināti uzdot jautājumus. Savukārt politiķi
gūst priekšstatu par jauniešu realitāti un vajadzībām;
„Kafija ar politiķiem” metode lieliski darbojas kā līdzeklis, lai gan jaunieši, gan politiķi
pārvarētu stereotipus, gūtu pozitīvu saskarsmes un kopā darbošanās pieredzi;
Attīstīt tikšanās ar politiķiem skolās (neformālā gaisotnē), veicinot skolēnu pašpārvalžu
aktīvāku līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā;
Jāgarantē pagastu jauniešu piedalīšanās politiskās līdzdalības veicināšanas pasākumos,
nodrošinot viņu mobilitāti (transportu);
Interešu izglītībā attīstīt debašu klubus, politikas, valsts pārvaldes pulciņus, debates
politiķiem pret jauniešiem, semināri tuvāk jauniešiem;
Īstenot kopīgus pasākumus politiķiem un jauniešiem: talkas, kopēja vietne dialoga
veidošanai, ideju apspriešanai, motivēt jauniešus piedalīties vēlēšanās, iesniegt jauniešu
idejas partiju pirmsvēlēšanu programmu veidošanai u.c.;
Iesaistīt jauniešus regulārās un reālās līdzdarbošanās aktivitātēs jauniešiem saistošā un
saprotamā veidā.
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Labo ideju un darbu 24 stundu akselerators
„DOMĀTS, DARĪTS, RADĪTS!”
Biedrība “Vizuālās kultūras klubs” sadarbībā BBJC 2015.gada novembrī realizēja
projektu, kura ietvaros 15 Bauskas un Rundāles novadu jaunieši 24 stundas no vietas radīja
idejas BBJC Multimediju studijas attīstībai.

•
•

•
•
•
•
•
•

Galvenie secinājumi un priekšlikumi:
Nepilnīgs brīvā laika pavadīšanas piedāvājums jauniešiem no 14 līdz 18+ gadiem;
Zema jauniešu iesaiste novada kultūras un politiskajā dzīvē, jo nav iemaņu, nav struktūru,
kas iedrošinātu un iesaistītu jauniešu aktīvā padomus sniegšanas un politisko lēmumu
pieņemšanas fāzē; cenzūra, neiedziļināšanās jauniešu vajadzībās, kas ierobežo jauniešu
ideju ģenerēšanu un raisa iniciatīvas slāpēšanu.
Zems starpskolu kontaktu skaits, vienotās novada identitātes trūkums;
Nav bijusi neviena aptauja par novada jauniešu aktuālajām vajadzībām; iespējams, tādēļ
līdzšinējās kultūras un izglītības politikas rezultāti neatbilst jauniešu vēlmēm un gaidām;
Transporta kustības grafiks, kas liedz lielai daļai novada jauniešu aktīvi piedalīties novada
kultūras un ārpusmācību aktivitātēs;
Nav vienotas komunikācijas platformas, lai ātri izplatītu informāciju visu novada jauniešu
vidū;
Jaunieši netiek iesaistīti jaunu aktivitāšu radīšanā, to realizēšanā, kā arī esošo aktivitāšu
kvalitātes novērtēšanā;
Multimediju studija var uzlabot situāciju, kļūstot par projektu vadības un pasākumu
producēšanas kompetenču un jauniešu koordinēšanas centru. Bauskas novada dome ar
studijas palīdzību varētu veikt dažādus pasākumus, kas izveidotu stabilu bāzi tālākai
attīstībai un komunikācijas uzlabošanai novada ietvaros:
o ŽURNALISTIKA / BLOGOŠANA: izveidot tipveida mājaslapu, kur katrai skolai
būtu sava sadaļa, tādejādi centralizējot informācijas apriti un atrisinot mājaslapu
neesamības problēmu vairākām skolām (papildus apmācot skolēnus palīdzēt veidot
un pēc tam ievietot jaunu saturu un regulāri atjaunojot informāciju mājaslapās);
o APTAUJAS (regulāras aptaujas, viedokļu testi): Regulāri veikt visu novada skolu
interneta aptaujas (piemērām, apbraukāt visas skolas un uz vietas stimulēt jauniešu
aizpildīt elektroniskās formas). Tā varētu regulāri monitorēt situāciju un ātri iegūt
atgriezenisko saikni par svarīgiem jautājumiem un pasākumiem. Attīstot
BAUSKAS TV ideju aptauju pamatā varētu būt sižeti vai video diskusija ar
jautājumiem, kas ātri palīdzētu saprast novada jauniešu un citu iedzīvotāju nostāju
pret dažāda veida iecerēm;
o INTERAKTĪVĀ BAUSKA TV projekta virzīšana: BAUSKA TV projekta
izveidošana;
o INTEREŠU KLUBU koncepcijas īstenošana;
o HORIZONTĀLĀS MOBILITĀTES SEKMĒŠANA: organizēt apmaiņas
braucienus, kopīgu projektu īstenošanu starp novada, Latvijas un Eiropas skolām un
citām iestādēm.
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1.7. Secinājumi, atziņas un rekomendācijas
turpmākajai jaunatnes politikas attīstībai
Pēdējo gadu laikā jauniešu skaits Bauskas novadā tāpat kā visā Latvijā ir dramatiski
samazinājies. Pēdējo piecu gadu laikā iedzīvotāju vecumā no 13 līdz 25 gadiem skaits ik gadu
samazinās par aptuveni 170. Tai pat laikā jauniešu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā būtiski
nemainās, jo samazinās arī Bauskas novada pastāvīgo iedzīvotāju skaits. Pēdējo gadu laikā
jauniešu īpatsvars sabiedrībā kopumā bijis 14 %-16 %. Tomēr ilgākā laika periodā gan
novērojams jauniešu īpatsvara samazinājums, kas norāda uz sabiedrības novecošanās
tendencēm.
Kopumā jaunieši ir apmierināti ar savu dzīvi. Kā galvenie iemesli nepilnīgai
apmierinātībai ar savu dzīvi salīdzinoši biežāk tiek identificēti – finanšu trūkums un laika
trūkums. Biežāk kā citi iemesli tiek minēti arī tādi, kā grūtības atrast darbu, nespēja piepildīt
savus mērķus un ieceres, pārāk liela slodze mācībās. Tie jaunieši, kuri pauduši zemāku
vērtējumu par apmierinātību ar savu dzīvi, salīdzinoši biežāk novērtējuši, ka pēc 10 gadiem
dzīvos citur, nekā šobrīd, un biežāk – citā valstī. Kopumā to, ka pēc 20 gadiem dzīvos ārpus
Latvijas apgalvo 25 % jauniešu (Jaunatnes politikas monitorings 2015, IZM).
Jauniešiem aktuālākie jautājumi un problēmas: brīvā laika pavadīšanas iespēju trūkums,
alkohols un bezdarbs, grūtības atrast darbu, smēķēšana, motivācijas trūkums, bezdarbība,
narkotikas, slinkums. Galvenie jautājumi, kurus būtu jārisina jauniešu sfērā – jauniešu
nodarbinātība un prakses iespējas, izglītības sistēmas uzlabošana, brīvā laika pavadīšanas
iespējas, jauniešu atkarības. Kopumā šie identificētie problēmjautājumi ļauj apgalvot, ka
jauniešu vidū aktuālākās tēmas ir – veselīgs dzīvesveids, izglītības kvalitāte, nodarbinātība,
kā arī jauniešu motivācija aktivitātēm un līdzdalībai (Jaunatnes politikas monitorings 2015,
IZM).
Būtiska ir pašvaldību loma jauniešu nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanā, jo
pašvaldības rada uzņēmējdarbībai nepieciešamo infrastruktūru, sniedz atbalstu
uzņēmējdarbības uzsācējiem ar nelieliem Grantiem, meklē un piedāvā piemērotas telpas
uzņēmējiem, piedalās uzņēmējdarbības partneru atrašanas procesā, nodrošina prakses vietas,
karjeras izglītību, strādā ar skolēniem un jauniešiem, organizējot tiem biznesa ideju
konkursus, sniedzot iespēju veidot mācību uzņēmumus u.tml.
Katrs ceturtais no desmit bērniem ir pakļauts nabadzības un sociālās atstumtības riskam,
kam savukārt ir izteikta korelācija ar vecāku izglītības līmeni – jo augstāks vecāku izglītības
līmenis, jo zemāks nabadzības risks to bērniem.
Latvijā ir viens no augstākajiem rādītājiem ES jauniešu sociālo portālu izmantošanā,
vienlaikus arī viens no zemākajiem interneta izmantošanā zināšanu ieguvei.
Par savām iespējām ietekmēt lēmumus, ko pieņem pašvaldība vai Latvijas valdība,
jaunieši ir izteikti skeptiski. Par to, ka ir visas vai lielas iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu
pašvaldībā, pārliecināti ir tikai 17 % jauniešu. Vienlaikus to īpatsvars, kuri uzskata, ka nav
nekādu iespēju, ir attiecīgi 35 % un 61 %. Negatīvos vērtējumus par iespējām ietekmēt
lēmumus, izteikti biežāk pauž tieši 13-15 gadīgie jaunieši. Tas iezīmē arī būtisku
komunikācijas un aktivitātes barjeru starp politikas plānotājiem un īstenotājiem un jauniešu
mērķa grupu, jauniešiem arvien vairāk distancējoties.
Līdz šim Bauskas novadā jauniešu līdzdalība ar jaunatni saistītajos jautājumos ir bijusi
neliela, jauniešu viedokļa izzināšana nenotiek mērķtiecīgi un strukturēti. Jaunieši ir
piedalījušies BBJC un jaunatnes organizāciju iniciētos pasākumos: jauniešu forumos un
“Kafija ar politiķiem”, kur pauda savu viedokli par situāciju novadā un izteica savas idejas
novada attīstībai. Neliels pasākumu skaits norāda uz ierobežotām iespējām jauniešiem
iesaistīties lēmumu pieņemšanā pašvaldībā, un tā rezultātā jauniešiem ir zema izpratne par
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pašvaldības darbu un zūd pārliecība par savām spējām ietekmēt pašvaldībā notiekošos
procesus.
Bauskas novada jauniešu informētības līmenis par viņiem aktuālām tēmām ir
nepietiekams. Informāciju par dažādiem neformālās izglītības pasākumiem zina tikai aktīvie
jaunieši. Netiek nodrošināta savstarpējā informācijas apmaiņa starp jauniešiem, pašvaldību
un nevalstiskajām organizācijām visā novada teritorijā. Bauskas novadā nepastāv vienots
informācijas resurss, kurā būtu apkopota visa jauniešiem aktuālā informācija, pieejamie
informācijas avoti ir sadrumstaloti.
Bauskas novada jauniešu forumos un Bauskas novada Jaunatnes politikas izvērtējumā
kā viens no būtiskākajiem jaunatnes politikas izaicinājumiem tika identificēts jaunatnes lietu
speciālistu trūkums, jo pašreizējā BBJC struktūrā šim speciālistam ir ierobežotas iespējas
ietekmēt lēmumu pieņemšanu novadā, kā arī sekmīgi pildīt tam paredzētos pienākumus
politikas jautājumu koordinēšanai un pārraudzībai. Lai mērķtiecīgāk un strukturētāk risinātu
līdzšinējās problēmas jaunatnes jomā Bauskas novadā, t.sk. arī veicinātu institucionālo
sadarbību, ieteikts speciālista amatu veidot Bauskas novada administrācijas tiešā pakļautībā
esošās struktūrās.
BBJC darbojas Jauniešu dome, kas tika veidota ar mērķi uzsākt strukturētas sistēmas
ieviešanu Bauskas novadā, taču efektīvam darbam ir nepieciešams lielāks atbalsts no Bauskas
novada pašvaldības puses.
Darbs ar jaunatni pagastos līdz šim ir bijis neregulārs un pamatā ticis organizēts tikai
izglītības iestāžu ietvaros, nodrošinot jauniešiem iespēju iegūt izglītību un iesaistīties dažādos
interešu pulciņos un aktivitātēs.
Detalizētas statistikas (ne)pieejamība par jauniešiem atbilstoši Jaunatnes likumā
definētajai vecuma grupai ir viena no būtiskām barjerām pierādījumos balstītas jaunatnes
politikas plānošanai un īstenošanai.
Bauskas novada vispārējās izglītības iestādēs pilsētā un pagastos mācās kopā 1079
jaunieši, kas sastāda aptuveni 30 % no visiem Bauskas novadā deklarētajiem jauniešiem. Līdz
ar to varam secināt, ka Bauskas novada institūcijām reāli sasniedzami ir tie jaunieši, kas mācās
Bauskas novada izglītības iestādēs. Izstrādājot konkrētus pasākumus vai rīcības, jāņem vērā
gan sadalījums pa vecuma posmiem, gan arī reālā jauniešu sasniedzamība.
Galvenās atziņas nacionālā līmenī:
Jauniešu līdzdalības līmenis Latvijā ir viens no augstākajiem Eiropā, bet skaitliski jauniešu
līdzdalība ir zema;
Jauniešu NVO ir nepietiekami novērtēts ekspertīzes resurss;
Konsultācijas ar jauniešiem notiek, bet jauniešu ietekme uz lēmumu pieņemšanu jaunatnes
politikā ir zema;
Jauniešu vidū ir izteikti augsta orientācija uz uzņēmējdarbību, tomēr tā nerealizējas praksē;
Jaunāki jaunieši uzticas saviem vecākiem, pedagogiem, vecāki jaunieši - draugiem, sociāliem
medijiem;
Galvenās atziņas pašvaldības līmenī:
Jaunatnes politika lēni, bet attīstās;
Pašvaldība neinvestē situācijas izpētē / attieksmju un vērtību maiņas analīzē;
Neefektīva institucionālā sistēma darbam ar jauniešiem;
Nav nodalīts jaunatnes lietu speciālista un jaunatnes darbinieka funkcijas;
Skola - vide, kur jaunieši iesaistās.
Galvenās atziņas pasaules līmenī:
Pamatzināšanu un pamatprasmju trūkums sasniedzot 25 gadu vecumu, izmaksā papildus gan
valstij, gan biznesa, gan NVO sektoram.
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Jo vairāk tiek investēts jauniešos vecumā līdz 25 gadiem, jo lētāk viņš izmaksā valstij
turpmākā dzīvē.
Rekomendācijas rīcības plānam:
Lai piepildītos Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vīzija, īstenotos
jaunatnes politikas attīstības stratēģijas mērķis un uzdevumi, ir jāiegulda papildus darbs un
finanses, lai jaunatnes joma novadā būtu visaugstākajā līmenī. Sasniegt teicamus rezultātus ir
iespējams, strādājot sistemātiski pēc izstrādātās rīcības programmas. Rīcības programma
paredz nopietnu darbu izdalot deviņus rīcību virzienus:
1. Institucionālā sistēma darba ar jaunatni īstenošanai un darba ar jaunatni koordinācija;
2. Atbalsts jauniešu līdzdalībai;
3. Brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas;
4. Atbalsts jauniešu nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai;
5. Starptautiskā sadarbība un jauniešu mobilitāte;
6. Veselīgs dzīvesveids un sporta aktivitātes;
7. Jauniešu sociālā drošība;
8. Informācijas pieejamība jauniešiem;
9. Jauniešiem draudzīgas un drošas pilsētvides veidošana.
Rīcības programmas lielāko aktivitāšu daļu iespējams īstenot, piesaistot papildus
finansējumu. Liels uzsvars nākotnē būs jāliek uz ES un valsts līdzekļu piesaisti un pašvaldības
līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanu noteikto prioritāšu realizēšanai.
Ļoti liels uzsvars sākotnēji jāliek tieši uz institucionālās sistēmas sakārtošanu darbam ar
jaunatni pašvaldībā kā arī nepieciešams veikt padziļinātu pētījumu par Bauskas novada
jauniešiem, kas ļautu kvalitatīvāk izzināt tieši Bauskas novada jauniešiem (pilsētā, pagastos,
konkrētā izglītības iestādē, ģimenē) aktuālākās problēmas, būtiskākos jauniešu dzīves kvalitāti
ietekmējošos faktorus u.tml, kā arī sekojoši pilnveidot:
• jaunatnes politikas mērķi – tam jāataino lokālo situāciju pašvaldībā, jāizriet no jauniešu
esošās situācijas raksturojuma;
• konkrētās aktivitātes definēto mērķu sasniegšanai - konkrēti īstenojami pasākumi, kas
nodrošina definēto mērķu sasniegšanu;
• rezultatīvos rādītājus – konkrēti rādītāji, kas ļauj identificēt definēto mērķu sasniegšanu kā
kvantitatīvi (piemēram, brīvprātīgajā darbā iesaistīto jauniešu skaits vai īpatsvars,
jaunatnes organizācijās iesaistīto jauniešu skaits vai īpatsvars, jauniešu organizētu
pasākumu skaits u.tml.), tā kvalitatīvi (jauniešu vērtību maiņa, jauniešu attieksmju maiņa,
konkrētu prasmju attīstība, konkrētu zināšanu apguve u.tml.);
• konkrētus termiņus definēto aktivitāšu īstenošanai un mērķu sasniegšanai – katrai
aktivitātei jānorāda tās īstenošanas periods ar precizitāti līdz pusgadam;
• aprēķinus par nepieciešamo budžetu konkrēto aktivitāšu īstenošanai – jānorāda
nepieciešamie budžeta līdzekļi un to avots;
• konkrētas atbildīgās institūcijas par konkrēto aktivitāšu īstenošanu – katrai aktivitātei
jānosaka par tās īstenošanu atbildīgā institūcija.
Nepieciešams nodrošināt finansējumu darbam ar jaunatni - regulāru finansējumu darbam
ar jauniešiem (speciālistu atalgojumam, infrastruktūrai u.tml.), kā arī regulāru finansējumu
jauniešu iniciatīvām (jauniešu projekti u.c.).
Nepieciešama regulāra datu apkopošana par jauniešiem, kas ļauj novērtēt politikas
īstenošanas ietekmi ilgtermiņā un pieņemt pamatotākus pašvaldības lēmumus.
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1.8. SVID analīze
Lai novērtētu darba ar jaunatni īstenošanas Bauskas novadā stiprās un vājās puses, kā arī
pastāvošās iespējas vai iespējamos draudus, ar kuriem darbs ar jaunatni sastopas vai var
sastapties tuvākajā nākotnē, kā metode tika pielietota SVID analīze. Balstoties uz to, iespējams
formulēt un īstenot attīstības stratēģiju plānoto mērķu sasniegšanai.
SVID analīzes galvenais uzdevums ir pieejamo informāciju (skat. dokumenta iepriekšējās
sadaļas) sadalīt iekšējos (stiprās un vājās puses) un ārējos (iespējas un draudi) faktoros. Veicot
SVID analīzi tiek izvērtētas iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas.
 Stiprās puses - tās darba ar jaunatni īpašības, kas Bauskas novada pašvaldībai var
palīdzēt sasniegt noteikto mērķi.
 Vājās puses tās darba ar jaunatni īpašības, kas Bauskas novada pašvaldībai var kavēt
noteiktā mērķa sasniegšanu.
 Iespējas - tie ārējie faktori, kas Bauskas novada pašvaldībai var palīdzēt sasniegt
noteikto mērķi.
 Draudi - tie ārējie faktori, kas Bauskas novada pašvaldību var kavēt noteiktā mērķa
sasniegšanā.
Strādājot pie Bauskas novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģijas
izstrādes 2017. – 2024.gadam, pēc esošās situācijas novērtēšanas Latvijā un Bauskas novadā,
jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto viedokļu apzināšanas, kā arī ņemot vērā Bauskas novada
jauniešu forumu un anketu rezultātus, tika izstrādāta SVID analīze, kura atspoguļo esošās
situācijas stiprās puses, vājās puses, iespējas un draudus.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Stiprās puses
Skaidri definētas valsts un pašvaldības funkcijas jaunatnes jomā;
Labs novada ģeogrāfiskais stāvoklis (pilsētas tuvums/ sasniedzamība, dabas
daudzveidība);
Aktīvi jaunieši, jaunatnes organizācijas un organizācijas, kuras strādā ar jauniešiem,
iesaistīto personu iniciatīva un aizrautība;
No 2011.gada Bauskas novada pašvaldības iestādē Bauskas Bērnu un jauniešu centrs
(BBJC) darbojas Jaunatnes lietu speciālists;
Stabils pašvaldības finansiālais atbalsts jauniešu aktivitātēm;
Tiek piesaistīts ES un valsts finansējums darba ar jaunatni dažādošanai;
No 2011.gada iedibinātas tradīcijas – ikgadēji pasākumi - Bauskas novada jauniešu diena,
Bauskas novada jauniešu forums, jauniešu tikšanās ar deputātiem „Kafija ar politiķiem”,
Valentīndienas ekspresis, Patriotisma dienas orientēšanās sacensības, tikšanās ar
interesantiem cilvēkiem “Saldējums ar personību”;
No 2015.gada BBJC noteikts par darbu ar jaunatni atbildīgā institūcija;
BBJC ir laba materiāli tehniskā bāze darba ar jaunatni īstenošanai (BJC multimediju
studija, semināru telpa, jaunatnes lietu speciālista kabinets);
No 2015.gada pieņemts pašvaldības lēmums par Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas
izveidi, apstiprināts tās nolikums;
No 2015.gada BBJC darbojas Jauniešu dome;
Laba sadarbība ar valsts, pašvaldības un sabiedriskajām organizācijām;
BBJC, jaunatnes organizācijām un organizācijām, kas veic darbu ar jaunatni (JUMS,
Jaunatne smaidam), izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Jaunatnes starptautisko
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

programmu aģentūru, jauniešiem ir iespēja gūt informāciju par programmu “Jaunatne
darbībā”;
Notiek pusaudžu nodarbināšana vasaras mēnešos (sadarbībā ar NVA, radot papildus darba
vietu skaitu);
Regulāra jaunatnes lietu speciālista un jauniešu iesaistīšanās vietējo projektu rakstīšanā un
īstenošanā jaunatnes jomas attīstībai;
BBJC iegūta NJC akreditācija par tiesībām uzņemt, nosūtīt un koordinēt Eiropas brīvprātīgā
darba veicējus;
BBJC ir Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla EURODESK informatīvais punkts;
Konkursā “Labākais darbā ar jaunatni 2016” nominācijā „Aktīvākā biedrība, kas veic
darbu ar jaunatni reģionālā mērogā” apbalvota Bauskas novada biedrība “Apvienība
JUMS”;
Labas izglītības iestādes (formālās un neformālās izglītības nodrošinājums, ārpusstundu
piedāvājums, materiāltehniskais nodrošinājums, kvalificēti pedagogi un darbinieki);
Daudzveidīgs interešu izglītības piedāvājums skolēniem;
Atsevišķās skolās sekmīgi darbojas Skolēnu parlamenti;
Uzvaras vidusskolas skolēnu parlamentam izveidojusies laba sadarbība ar Gailīšu pagasta
pārvaldi, paplašinot jauniešiem līdzdalības iespējas;
Atsevišķās novada skolās ik gadu notiek “Ēnu dienu” un karjeras dienu pasākumi, biznesa
ideju konkursi jauniešiem;
Pieejamas bibliotēkas ar plašu grāmatu un žurnālu klāstu, biznesa bibliotēku
pakalpojumiem;
Interneta pieslēguma punkti un brīvpieejas datori bibliotēkās;
Labi attīstīta sporta un kultūras infrastruktūra;
Pašvaldības atbalsts NVO sektoram (informatīvais un finansiālais atbalsts – vietējais
projektu konkurss, telpas, transports utt.);
Nav rindas pirmsskolas izglītības iestādēs – motivējošs faktors jaunajām ģimenēm;
Finansiāls un sociāls atbalsts maznodrošinātajiem jauniešiem un pašvaldības iesaistīšanās
projekta īstenošanai, lai palīdzētu NEET jauniešiem;
Pašvaldības ieinteresētības darba ar jaunatni pilnveidošanai;
Pagastos ir pieejamas brīvas telpas jauniešu neformālās izglītības veicināšanai.
Vājās puses
Pašvaldībā nav izstrādāta un apstiprināta stratēģija vai cits plānošanas dokuments darbam
ar jaunatni, līdz ar to darbam ar jaunatni nav skaidri definēti mērķi un sasniedzamie
rezultāti, netiek apkopota un analizēta informācija ar pašvaldības jauniešiem, vajadzībām
un interesēm, darba ar jaunatni efektivitātes izvērtējums nenotiek;
BBJC Jaunatnes lietu speciālists nav atbilstoši apmācīts;
Pašvaldībā nav skaidras izpratnes par jaunatnes lietu speciālista un jaunatnes darbinieka
darba pienākumiem un atbildību;
Nesakārtota institucionālā sistēma darbam ar jaunatni;
Vāji koordinēts darbs ar jaunatni, nav speciālistu darbam ar jaunatni pagastos, Bauskas
novada Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija nedarbojas, vāja institucionālā sadarbība
(zema ieinteresētība sadarbībā, sadarbības ilgtspējas problēmas);
Nav pietiekami attīstīts darbs ar pilngadīgiem jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem;
Nepietiekama informācija par brīvprātīgo darbu, nav izstrādāti dokumenti jauniešu
brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanai un novērtēšanai;
Nav nodrošinātas tikšanās un aktivitāšu vietas jauniešiem;
Reģionālā nevienlīdzība – jauniešiem attālajos ciemos ir grūtāk iesaistīties novada centrā
notiekošajās aktivitātēs (attāluma un transporta trūkuma dēļ);
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• Jaunatnes darba orientēšanās tikai uz tā lomu līdzdalības veicināšanā, neveicot citas
sociālās funkcijas (riska uzvedības prevencija, sociālā integrācija);
• Nav attīstīta pieaugušo izglītība novadā;
• Nav pieejams finansējums jauniešu iniciatīvām;
• Vāja komunikācija starp Bauskas novada skolēnu pašpārvaldēm un BBJC jaunatnes lietu
speciālistu;
• Izglītības iestādēs nav vienotas izpratnes par jauniešu neformālo izglītību, līdz ar to
neformālā izglītība nav pilnībā atzīta, atšķirīgas iespējas novada izglītības iestādēs;
• Nepietiekams nodrošinājums (telpas, parki utt.) aktīvai un izglītojošai jauniešu atpūta;
• Nav vienotas informācijas platformas par jaunatnes jomai, zema jauniešu informētība par
iespējām līdzdalībai;
• Uzņēmības, iniciatīvas un komunikācijas prasmju trūkums jauniešiem;
• Aktīvie jaunieši bieži vien ir aktīvi daudzās jomās un nespēj sadalīt prioritātes (skolēnu
parlaments, pulciņi, BBJC pasākumi, BJSS, Bauskas Mūzikas skola, Bauskas Mākslas
skola u.c.), bet neaktīvie nedarbojas nekur;
• Trūkst inovatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju;
• Zema vēlme piedalīties dažādās aktivitātēs, zema jauniešu pilsoniskā aktivitāte;
• Par maz nodrošinātu vasaras darba iespēju skolēniem;
• Nepietiekama jauniešu fiziskā aktivitāte/sagatavotība;
• Mazs aktīvo NVO skaits (saskaņā ar Jaunatnes likuma nosacījumiem, ir tikai 1 jauniešu
biedrība);
• Nepieciešamo kvalifikāciju darbaspēka trūkums novadā;
• Nepietiekams atalgojums esošajās darba vietās (nemotivē jauniešu atgriešanos novadā);
• Nepietiekams pašvaldības piedāvāto darba vietu skaits skolēniem vasarā;
• Maza vietējo uzņēmēju iniciatīva jauniešu nodarbināšanā;
• Jauniešu bailes no neveiksmes un neizdošanās, uzsākot savu uzņēmējdarbību;
• Ierobežotas jauniešu mobilitātes iespējas (sabiedriskā transporta nepietiekamība, sociāli
ekonomiskā situācija), lai pilnvērtīgi izmantotu iespējas un piedāvājumus sevis
pilnveidošanai;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iespējas
Sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas nodaļu kā pašvaldības
darba ar jaunatni koordinētājiem un finansētājiem projektu konkursos;
Darba ar jauniešiem augsta prioritāte ES līmenī;
Regulāra dalība dažādos projektu konkursos jauniešu jomas attīstībai novadā,
infrastruktūras un izglītības attīstībai;
Sadarbībā ar uzņēmējiem un pašvaldību, izveidot virtuālu platformu par prakses un darba
vietām Bauskas novadā;
Iesaistīt jauniešus NVA piedāvātajos projektos un riska jauniešus NEET programmā;
Attīstīt sadarbību ar NVA lielākam darba vietu skaitam skolēnu nodarbināšanai vasarā;
Iesaistīties pašvaldības Veselības veicināšanas programmā;
Kvalitatīva un noturīga sadarbība starp jauniešiem un pašvaldību, iespējas deleģēt
atsevišķas funkcijas;
Valsts atbalsta programmas darba vietu radīšanai, pašizaugsmei (jauniešiem);
Alternatīva programma skolēnu mācību uzņēmumiem (ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību),
sadarbības attīstīšana ar Bauskas reģionālo biznesa inkubatoru un Bauskas biznesa
bibliotēkām;
Valsts atbalsts lauku attīstībai un ģimenēm laukos;
• Valsts ekonomiskā izaugsme, jaunas darba vietas laukos;
Plašāka sadarbība starp jauniešu nevalstiskajām organizācijām un pašvaldību.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Draudi
Papildus finansējuma resursu apjoma samazināšanās (ES programmu slēgšana vai citu
finanšu programmu ierobežojuma dēļ);
Strauja jauniešu skaita samazināšanās novadā (demogrāfiskā situācija);
Strauja jauniešu aizplūšana/pārcelšanās uz dzīvi citās pilsētās un došanās uz ārvalstīm
(studijas, darbs, ģimenes apstākļi);
Jaunatnes darba orientēšanās tikai uz aktīvajiem jauniešiem;
Konkrētu mērķa grupu neidentificēšana darbā ar jaunatni;
Konkrētu sasniedzamo rezultātu nedefinēšana darbā ar jaunatni;
Pierādījumos balstītas pieejas trūkums darbā ar jaunatni (plānošanas dokumenti un
jaunatnes darba prakse vāji saistīti ar lokālo situāciju);
Sistēmas pieejas trūkums darbā ar jaunatni;
Jauniešu neieinteresētība novadā notiekošajās aktivitātēs un sabiedriskajos procesos;
Jauniešiem aktuālu un interesējošu piedāvājumu un iespēju trūkums;
Vecāku bezatbildība un neieinteresētība bērnu attīstībā un audzināšanā;
Sadarbības trūkums starp novada iestādēm un struktūrvienībām jaunatnes jomas
attīstības veicināšanai;
Kvalificētu speciālistu skaita samazināšanās izglītības un interešu jomā;
Vidusskolu likvidēšana laukos (paliek 1. - 9. klase);
Jelgavas un Rīgas tuvums;
Jauniešiem interesējošu prakses vietu un darba vietu trūkums;
Jauniešu veselības stāvokļa pasliktināšanās;
Augsta bezdarba līmeņa saglabāšanās un paaugstināšanās;
Kaitīgo ieradumu, atkarību palielināšanās jauniešu vidū;
Darba vietu iespējas citās valstīs;
Finansējuma samazinājums izglītības sistēmai;
Nav valsts atbalsta lauku teritoriju jauniešiem;
Valsts infrastruktūras nesakārtotība (ceļi, satiksme, medicīna u.c.).
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2. STRATĒĢISKĀ DAĻA
Nākotnes redzējums 2030.gadam - Bauskas novads ir bagāts novads Zemgales centrā, kurā
cilvēki grib dzīvot un strādāt.
Novadā iedzīvotāji grib un var dzīvot, jo ir pieejami kvalitatīvi visi nepieciešamie pakalpojumi,
t.sk. kvalitatīva izglītība, nodrošināta tīra dabiskā vide, sakārtota sociālā un tehniskā
infrastruktūra. Novadā iedzīvotāji var strādāt, jo attīstās uzņēmējdarbība, ir darba vietas,
uzlabojas novada un Bauskas pilsētas sasniedzamība.
Novada attīstības vīzija ir vērsta uz to, lai ne tikai nepazaudētu, bet vēl vairāk attīstītu novada
resursus, kas palīdzēs novadu veidot par bagātu Latvijas teritoriju – bagātu ar ražojošiem
lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumiem, bagātu ar zinošiem un ekonomiski aktīviem
cilvēkiem, kuri izvēlas dzīvot un strādāt Bauskas novadā, jo tur ir pievilcīga un droša dzīves
vide.
Bauskas novada jaunatnes politikas mērķis - pilnveidot darbu ar Jaunatni Bauskas novada
pašvaldībā, lai uzlabotu Bauskas novada jauniešu dzīves kvalitāti, radot atbalstošu apkārtējo
vidi un veicinot jauniešu līdzdalību sabiedrībā un personības pilnveidi.
Balstās uz Jaunatnes likumu, Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2016. – 2020.gadam,
Bauskas novada attīstības programmu 2012. - 2018.gadam.
Bauskas novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģija izstrādāta, pamatojoties uz
valstī noteiktajām prioritārajām jomām, kas iekļautas Jaunatnes politikas īstenošanas plānā
2016.–2020. gadam:
VIDE - veicināt jauniešiem atbalstošas un iekļaujošas vides izveidi, nodrošinot tās pieejamību
un uzlabojot darbā ar jauniešiem iesaistīto personu kompetences;
LĪDZDARBOŠANĀS - veicināt jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un
sabiedriskajā dzīvē;
PERSONĪBAS PILNVEIDE - veicināt jauniešu uzņēmīgumu, savu spēju apzināšanos, kā arī
atbildības uzņemšanos par savas veselības saglabāšanu.
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APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes
2016.gada 29.decembra sēdē, protokols Nr. _

RĪCĪBAS VIRZIENI UN SAGAIDĀMIE REZULTĀTI
1.

Nr.p.k.

Institucionālā sistēma darba ar jaunatni īstenošanai un darba ar jaunatni koordinācija

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Iespējamais
finanšu avots

Atbildīgā
institūcija

Sadarbības
partneri

Rezultatīvie rādītāji

1.1. Veicināt koordinētu, saskaņotu un jauniešu vajadzībām atbilstošu jaunatnes politikas izstrādi un ieviešanu Bauskas novadā
1.1.1. Darba ar jaunatni koordinēšanai Bauskas 2017. –
novadā, Bauskas novada administrācijā 2024.
strādā jaunatnes lietu speciālists

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA

1.1.2. Koordinēt pašvaldības institūciju
sadarbību jaunatnes politikas jomā.

2014. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS

1.1.3. Nodrošināt Jaunatnes lietu konsultatīvās 2017. –
komisijas darbību.
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS

Visas darbā ar
jaunatni
iesaistītās
institūcijas

1. Izveidota amata vieta “jaunatnes lietu
speciālists” atbilstoši jaunatnes lietu
speciālista profesijas standartā
iekļautajam pienākumu un uzdevumu
aprakstam.
Pašvaldības
1. Ne mazāk kā 2 reizes ceturksnī
organizētas sanāksmes ar pašvaldību
institūcijas,
institūciju un jauniešu NVO pārstāvjiem;
jaunatnes
organizācijas un 2. Sniegta metodiska
palīdzība/konsultācijas darbā ar jaunatni;
organizācijas
3. Darba ar jaunatni īstenošanai pastāvīgi
kuras strādā ar
iesaistās pašvaldības iestādes (skolas,
jauniešiem
kultūras nami, bibliotēkas, sporta
institūcijas, u.c.).
Pašvaldības
1. Sasauktas vismaz 6 JLKK sēdes gadā.
institūcijas,
2. Nodrošināts Bauskas novada jaunatnes
jaunatnes
politikas monitorings;
organizācijas un
organizācijas,
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kuras strādā ar
jauniešiem,
BBJC, NVA,
Valts policija
1.1.4. Sekmēt jaunatnes organizāciju un
organizāciju, kuras strādā ar jauniešiem
savstarpējo sadarbību.

2017. –
2024.

Ikgadējā
BNA, JLS
budžeta
ietvaros,
projektu
finansējums

1.1.5. Izveidot Bauskas novada jauniešu
2017. –
domi/parlamentu, kas darbojas Izglītības 2024.
nodaļas aptverto skolu un jauniešu
iniciatīvu grupu un jaunatnes
organizāciju pārstāvju sastāvā (skat.
Jaunatnes likuma 5. panta 6. daļu)

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS,
BNA
Izglītības
nodaļa

1.1.6. Darba ar jaunatni veikšanai Bauskas
2017. –
novadā izveidoti un darbojas jauniešu
2024.
centri (jaunatnes iniciatīvu centri), brīvā
laika istabas, u.c., kas aktīvi sadarbojas ar
pašvaldības jaunatnes lietu speciālistu.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA

3. Katru gadu notiek jaunatnes politikas
prioritāšu un uzdevumu pārskatīšana,
veikta plāna aktualizācija;
4. Sniegta metodiska
palīdzība/konsultācijas darbā ar jaunatni.
Jaunatnes
1. Organizētas vismaz 1 darba
organizācijas un
sanāksme/aktivitāte gadā Bauskas
organizācijas,
novada jaunatnes organizācijām;
kuras strādā ar
2. Jaunatnes organizācijas savstarpēji
jauniešiem
sadarbojoties, īstenojušas vismaz 2
projektus/pasākumus gadā (Jauniešu
forumi, Jauniešu dienas, Gada jaunietis,
Gada Brīvprātīgais u.c.).
Novada skolas, 1. Aktīvas skolēnu pašpārvaldes visās
pagastu
novada skolās;
pārvaldes u.c.
2. Izveidots skolēnu pašpārvalžu un
ieinteresētās
jauniešu iniciatīvu grupu un jaunatnes
institūcijas
organizāciju sadarbības tīkls;
3. BNA Izglītības nodaļa nodrošina
metodisko atbalstu;
4. Bauskas novada jauniešu
dome/parlaments darbojas atbilstoši
Jaunatnes likuma 5. panta 6. daļai.
BBJC, NVO,
1. Bauskas novada jauniešiem nodrošinātas
jebkura
vienlīdzīgas iespējas saņemt neformālās
ieinteresēta
izglītības pakalpojumus;
institūcija
2. Katrā pagastā un Bauskas pilsētā ir
atbildīgais speciālists par darbu ar
jaunatni (pienākumi esošam vai jaunam
speciālistam, iespējama arī pašvaldības
funkciju deleģēšana NVO vai cits
atbilstošs risinājums);
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1.1.7. Noteikt darbā ar jaunatni iesaistītās
personas (institūcijas) un to kompetences
pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanai,
izstrādāt darba ar jaunatni struktūrshēmu.
1.1.8. Veikt kvalitatīvu pētījumu, lai
identificētu darba ar jaunatni prioritārās
jauniešu mērķa grupas un to vajadzības.

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

2017. –
2024.

Ikgadējā
BNA
budžeta
ietvaros vai
piesaistot
ārējo
finansējumu

1.1.9. Veikt ikgadējās aptaujas un pētījumus, lai 2017. –
apkopotu un iegūtu informāciju par
2024.
jauniešiem pašvaldībā un darbu ar
jaunatni.

2.

Nr.p.k.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS

BNA, JLS

3. Nodrošināta jauniešu informēšana,
apmācības, iesaistīšana novada sociāli
ekonomiskajos procesos un sabiedriskajā
dzīvē.
NVO, BBJC,
1. Sadalītas kompetences jaunatnes
Pagasta
politikas īstenošanai;
pārvaldes, BNA 2. Izstrādāta struktūrshēma.
Izglītības nodaļa
NVO, BBJC,
1. Veikts vismaz viens kvalitatīvas
piesaistot
pētījums par Bauskas novada jauniešu
atbilstošus
mērķgrupām un to vajadzībām periodā;
ekspertus
2. Pašvaldība plāno un īsteno jaunatnes
politiku atbilstoši mērķa grupu
vajadzībām un pašvaldības kopējām
prioritātēm, aktualizēts jaunatnes
politikas rīcības plāns.
NVO, izglītības 1. Vismaz viens pētījums un/vai aptauja
iestādes, BNA
gadā;
Izglītības nodaļa 2. Izstrādāts Jaunatnes politikas plāna
uzraudzības pārskats ne retāk kā 3 reizes
periodā.

Atbalsts jauniešu līdzdalībai

Uzdevumi

Iespējamais
Izpildes
finanšu avots
termiņš

Atbildīgā
institūcija

Sadarbības partneri

Rezultatīvie rādītāji

2.1. Nodrošināt jauniešiem iespēju līdzdarboties viņu dzīves kvalitāti ietekmējošu lēmumu pieņemšanā
2.1.1. Nodrošināt jauniešu
pārstāvniecību

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS

Jaunatnes organizācijas un
organizācijas, kuras strādā
ar jauniešiem, BBJC

1. Nodrošināts, ka vismaz 50% no JLKK
locekļiem ir jaunieši vai pārstāv
jaunatnes organizācijas.
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Jaunatnes lietu konsultatīvajā
komisijā.
2.1.2. Organizēt ikgadējo Jauniešu
forumu.

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS

Izglītības iestādes,
jaunatnes organizācijas un
organizācijas, kuras strādā
ar jauniešiem

1. Forumā piedalījušies vismaz 100 jaunieši
gadā;
2. Izvērtētas iepriekšējā Forumā gūtās
rekomendācijas un izstrādātas vismaz 4
jaunas rekomendācijas jauniešu dzīves
kvalitātes uzlabošanai.

2.1.3. Jauniešu līdzdalības prasmju
attīstīšana

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS

Jaunatnes organizācijas un
organizācijas, kuras strādā
ar jauniešiem, izglītības
iestādes, t.sk. BBJC

2.1.4. Atbalstīt Bauskas novada
2017. –
izglītības iestāžu skolēnu
2024.
pašpārvalžu darbību - sekmēt
vienotas izpratnes veidošanos
par pašpārvalžu lomu izglītības
iestādēs.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS

Izglītības iestādes, BNA
Izglītības nodaļa, citas
ieinteresētās pašvaldības
institūcijas, t.sk pagastu
pārvaldes

2.1.5. Stiprināt Bauskas novada
jauniešu domes/parlamenta
darbību.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros,
projektu
finansējums

BNA, JLS,
BNA
Izglītības
nodaļa

Izglītības iestādes, pagastu
pārvaldes, citas
ieinteresētās pašvaldības
institūcijas

1. Ne mazāk kā 4 reizes gadā organizēti
vienas dienas semināri novada
jauniešiem to kapacitātes stiprināšanai,
lai tie turpmāk varētu kvalitatīvi
darboties JD, Jauniešu centrā un skolēnu
pašpārvaldēs.
1. Radīta iespēja jauniešiem izteikt viedokli
par jaunatnes politikas attīstību Bauskas
novadā;
2. Izstrādāti metodiskie ieteikumi skolēnu
pašpārvalžu darbam;
3. Organizēti vismaz 2 semināri, t.sk.
pieredzes apmaiņas (vienu reizi semestrī)
pedagogiem un 3 semināri, t.sk. pieredzes
apmaiņas skolēniem gadā;
4. Semināros piedalījušies vismaz 40
pedagogi un 100 jaunieši gadā.
1. Bauskas novada skolēnu
domes/parlamenta organizēto publisko
pasākumu/aktivitāšu skaits;
2. Organizēti jauniešu domes/parlamenta
neformālās izglītības
apmācības/pasākumi;

2017. –
2024.
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2.1.6.

2.2.

Nodrošināt jauniešiem iespēju
2017. –
iesaistīties jaunatnes politiku un 2024.
jauniešu dzīvi būtiski
ietekmējošu lēmumu
apspriešanā pirms to
pieņemšanas.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS,
BNA
Izglītības
nodaļa

Jaunatnes organizācijas un
organizācijas, kuras strādā
ar jauniešiem,
Bauskas novada jauniešu
dome/parlaments un
jaunatnes konsultatīvā
komisija, NVO, BBJC,
izglītības iestādes

3. Organizēti jauniešu domes/parlamenta
pieredzes apmaiņas un sadarbību
veicinoši pasākumi.
1. Pašvaldības sagatavotos lēmumu
projektus, kuri skar jauniešu intereses,
nosūta publiskai apspriešanai:
a. Bauskas novada jauniešu
domei/parlamentam,
b. jaunatnes organizācijām,
c. organizācijām, kuras strādā ar
jauniešiem,
d. skolēnu pašpārvaldēm.

Sekmēt jauniešu iesaistīšanos jaunatnes organizācijās un brīvprātīgajā darbā
2.2.1. Organizēt jauniešiem pasākumus un
aktivitātes jaunatnes organizāciju un
brīvprātīgā darba popularizēšanai.

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS Jaunatnes
1. Organizēti vismaz 2 pasākumi gadā par
organizācijas un
vienu no tēmām;
organizācijas,
2. Uzlabojusies jauniešu vispārējā
kuras strādā ar
informētība par nevalstisko organizāciju
jauniešiem, NVA,
sniegtajām iespējām un brīvprātīgā darba
izglītības iestādes,
nozīmi.
citas pašvaldības
institūcijas

2.2.2. Veicināt brīvprātīgā darba pieejamību 2017. –
un jauniešu iesaisti sabiedriski lietderīgā 2024.
darbā un kopējās iedzīvotāju iniciatīvās.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem, NVA,
pašvaldības
institūcijas

1. Brīvprātīgā darba devēju/ņēmēju skaits
gadā.
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2.2.3. Organizēt brīvprātīgo darba veicēju
apmācības.

2.2.4.

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS

Izstrādāt mehānismu, kā jaunatnes
2017. –
organizācijas un organizācijas, kuras
2024.
strādā ar jauniešiem var saņemt atbalstu
ikdienas darbam un savas darbības
paplašināšanai novadā.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS

Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem, NVA,
pašvaldības
institūcijas
Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem

1. Organizētas vismaz 1 tikšanās mēnesī;
2. Apmācīto brīvprātīgā darba veicēju
skaits.

Jaunatnes
organizācijas,
Jaunatnes
iniciatīvas grupas,
pagastu pārvaldes

1. Konkursa kārtībā atbalstītas vismaz 3
jauniešu iniciatīvas gadā;
2. Sekmēta jaunatnes organizāciju
veidošanās (saskaņā ar Jaunatnes likuma
6.pantu).

1. Noslēgto deleģējuma līgumu skaits;
2. Nodrošinātas telpas jaunatnes iniciatīvu
grupu vai jaunatnes organizāciju
aktivitātēm (pasākumu organizēšanai,
ikdienas darbībai);
3. Apmācību, konsultāciju skaits gadā
potenciālo, jaunu un esošu jaunatnes
organizāciju kapacitātei.

2.3. Atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas
2.3.1. Radīt iespēju jauniešu grupām un
2017. –
jaunatnes organizācijām saņemt
2024.
pašvaldības finansējumu savu iniciatīvu
īstenošanai.
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3.

Nr.p.k.

Brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Iespējamais
finanšu
avots

Atbildīgā
institūcija

Sadarbības partneri

Rezultatīvie rādītāji

3.1. Nodrošināt Bauskas novada jauniešiem iespējas lietderīgai brīvā laika pavadīšanai
3.1.1. Izstrādāt pašvaldības nometņu atbalsta
sistēmu jauniešiem

2017. –
2020.

3.1.2. Radīt iespēju jauniešiem pašiem rīkot
brīvā laika aktivitātes un pasākumus
aktivitāšu centros (princips jaunietis
jaunietim).

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros,
projektu
ietvaros
Ikgadējā
budžeta
ietvaros,
projektu
ietvaros

BNA, JLS

Ikgadējā
budžeta
ietvaros,
projektu
ietvaros

BNA, JLS,
Izglītības iestādes,
BNA Izglītības Jaunatnes
nodaļa
organizācijas un
organizācijas, kuras
strādā ar jauniešiem

BNA, JLS

Jaunatnes
organizācijas, BBJC,
BNA Izglītības
nodaļa, SC
“Mēmele”
Jaunatnes
organizācijas,
jauniešu neformālās
iniciatīvas grupas,
ieinteresētās
pašvaldības
institūcijas

1. Izstrādāta atbalsta sistēma jauniešiem
saturīga brīvā laika pavadīšanai;
2. Izstrādāta daudzveidīga vasaras nometņu
programma bērniem un jauniešiem par
aktuālām tēmām.
1. Organizēto pasākumu skaits mēnesī;
2. Apmeklētāju skaits pasākumā/aktivitātē;
3. Veikta ikgadēja aptauja par pasākumiem
ne retāk kā 2 reizes gadā.

3.2. Nodrošināt jauniešiem neformālās izglītības iespējas
3.2.1. Izstrādāt un īstenot neformālās izglītības 2017. –
programmu jauniešiem.
2018.

3.3. Nodrošināt brīvā laika pavadīšanas vietas izveidi jauniešiem

1. Īstenota vismaz 1 neformālās izglītības
programma gadā;
2. Neformālās izglītības programmā
iesaistījušies vismaz 20 jaunieši gadā.
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3.3.1. Izveidot brīvā laika (neformālu)
pavadīšanas vietu/telpu (princips
jaunietis jaunietim).

2017. –
2024.

Piesaistot Jaunatnes
BNA, JLS, pagastu
projektu organizācijas pārvaldes
līdzekļus un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem,
jauniešu
neformālās
iniciatīvas
grupas

1. Izveidoto jauniešu brīvā laika
pavadīšanas vietu/telpu skaits.

4. Atbalsts jauniešu nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai

Nr.p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Iespējamais
finanšu avots

Atbildīgā
institūcija

Sadarbības partneri

Rezultatīvie rādītāji

4.1. Radīt priekšnoteikumus jauniešu karjeras izvēlei un sekmēt uzņēmējdarbības prasmju attīstību.
4.1.1. Veicināt jauniešu iniciatīvu, atbildību 2017. –
un apzinātu karjeras izvēli.
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS, BNA Izglītības iestādes,
Izglītības nodaļa NVA,
pašvaldības
institūcijas un
kapitāl
sabiedrības,
uzņēmēji,
Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem

1. Organizēta „Karjeras nedēļa Bauskas
novadā”;
2. Iesaistīti pasākumos/ aktivitātēs vismaz
500 jauniešus gadā;
3. Organizēts vismaz 1 seminārs
pedagogiem gadā;
4. Organizēts vismaz 1 seminārs vecākiem
gadā;
5. Uzlabota jauniešu izpratne par karjeras
jautājumiem (aptauja e-vidē vienreiz
gadā);
6. Karjeras konsultantu skaits.
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4.1.2. Organizēt karjeras izglītības pasākumu 2017. –
„Ēnu diena” Bauskas novadā.
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

4.1.3. Nodrošināt atbalstu jauniešu
uzņēmējdarbības veicināšanā.

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

4.1.4.

Nodrošināt mācību prakses vietas
Bauskas novada jauniešiem
pašvaldības iestādēs un
kapitālsabiedrībās.

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

4.1.5.

Nodrošināt vasaras darbu un citu
sezonālo darbu iespējas skolēniem.

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS, BNA Izglītības iestādes, 1. Piedāvāto „ēnošanas” vakanču skaits
Izglītības nodaļa pašvaldības
pašvaldības iestādēs Bauskas novadā,
institūcijas un
kapitālsabiedrībās u.c.;
kapitālsabiedrības 2. Pasākuma „Ēnu diena” aktivitātēs
iesaistīto jauniešu skaits.
Izglītības
Bauskas biznesa
1. Iesaistīto Bauskas novada skolu skaits
iestādes
inkubators,
Junior Achievement - Young Enterprise
bibliotēkas, NVO,
Latvija programmā;
Gailīšu biznesa
2. Līdz perioda beigām visās Bauskas
inkubators, BNA
novada izglītības iestādēs darbojas SMU.
Izglītības nodaļa
BNA, JLS,
Augstākās
1. Izveidota datu bāze par Bauskas novada
pašvaldības
izglītības iestādes,
studentiem, viņu studiju virzieniem un
iestādes un
BNA Izglītības
kvalifikāciju, atbalstot novada studentus
kapitālsabied- nodaļa, Jaunatnes
prakses un darba meklējumos novadā;
rības
organizācijas un
2. Jauniešu skaits, kuri veic mācību praksi
organizācijas,
pašvaldības iestādēs un
kuras strādā ar
kapitālsabiedrībās;
jauniešiem
3. Pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību
skaits, kas nodrošina prakses vietas
Bauskas novad jauniešiem.
BNA, JLS, NVA Bauskas novada
1. Pašvaldība atbalsta Nodarbinātības
pašvaldības
valsts aģentūras aktivitātes;
iestādes,
2. Vasaras darbos un citos sezonālos
kapitālsabiedrības
darbos nodarbināto skaits.
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5. Starptautiskā sadarbība un jauniešu mobilitāte

Nr.p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Iespējamais
finanšu avots

Atbildīgā
institūcija

Sadarbības
partneri

Rezultatīvie rādītāji

5.1. Radīt priekšnoteikumus pieredzes apmaiņai jaunatnes politikas jautājumos.
5.1.1. Veidot starptautisku sadarbību jaunatnes 2017. –
jomā.
2024.

Projektu
ietvaros

BNA, JLS

5.2.1. Atbalstīt
jaunatnes
organizācijas
starptautisku projektu sagatavošanā un
īstenošanā.

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS

5.2.2. Īstenot starptautiskus projektus jauniešu 2017. –
mobilitātes nodrošināšanai.
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

BNA, JLS

Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem
5.2. Sekmēt jaunatnes organizāciju un pašvaldības institūciju līdzdalību pārrobežu projektos.
Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem
Izglītības
iestādes,
Jaunatnes
organizācijas un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem

1. Realizēto projektu skaits gadā.

1. Sniegto konsultāciju par projektu
pieteikumu sagatavošanu skaits gadā.

1. Pašvaldības iestāžu/struktūru īstenoto, uz
jauniešiem vērstu projektu skaits gadā;
2. Pārrobežu mobilitātes aktivitātēs
iesaistīto jauniešu skaits periodā.
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6. Veselīgs dzīvesveids un sporta aktivitātes

Nr.p.k.

Izpildes
termiņš

Uzdevumi

Iespējamais
finanšu avots

Atbildīgā
institūcija

Sadarbības partneri

Rezultatīvie rādītāji

6.1. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu jauniešu vidū.
6.1.1. Veikt atkarību profilaksi jauniešu vidū.

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros,
Veselības
veicināšanas
programmas
ietvaros

Izglītības
iestādes,
BNA,
Veselības
veicināšanas
koordinators

NVO, BNA
1. Organizēto pasākumu un nodarbību par
Izglītības nodaļa,
atkarību profilakses tēmu skaits gadā;
Sociālais dienests, 2. Semināros un nodarbībās ik mēnesi
JLS
iesaistīto jauniešu skaits;
3. Organizētas vismaz 2 pret atkarībām
vērstas kampaņas/akcijas gadā.

6.1.2. Izglītot jauniešus par veselības
jautājumiem (t.sk. izmantojot metodi
„jaunietis – jaunietim”).

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros

Izglītības
NVO, Jaunatnes
iestādes, BNA organizācijas un
Veselības
organizācijas,
veicināšanas kuras strādā ar
koordinators jauniešiem, JLS

1. Organizētas vismaz 2 nodarbības par
veselības tēmām;
2. Nodarbībās iesaistīti vismaz 80
jaunieši.

6.1.3. Nodrošināt jauniešiem informāciju par
bezmaksas pašvaldības sporta
infrastruktūras pieejamību.

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros,
projekta
finansējums

Izglītības
Jaunatnes
iestādes,
organizācijas un
Sporta centrs organizācijas,
“Mēmele”, kuras strādā ar
BJSS, pagastu jauniešiem, BNA
pārvaldes
sabiedrisko
attiecību nodaļa

1. Izveidota un sistemātiski aktualizēta
informācija www.bauska.lv par
bezmaksas pieejamo sporta
infrastruktūru individuālām un grupu
sporta nodarbībām;
2. Publikāciju skaits masu medijos gadā.
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7. Jauniešu sociālā drošība
Nr.p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Iespējamais
finanšu avots

Atbildīgā
institūcija

Sadarbības partneri

Rezultatīvie rādītāji

7.1. Sekmēt sociālās atstumtības riska grupu jauniešu integrāciju sabiedrībā.
7.1.1. Informēt jauniešus no sociālās
atstumtības riska grupām par iespējām
piedalīties jauniešu pasākumos un
programmās, kā arī par sociālajiem un
atbalsta pakalpojumiem

2017. – Ikgadējā
2024. budžeta
ietvaros

Pašvaldības
Sociālais
dienests

7.1.2. Starpinstitucionālā modeļa
nodrošināšana uzvedības sociālās
korekcijas un sociālās palīdzības
programmu izstrādē bērnu un jauniešu
likumpārkāpumu gadījumos.

2017. – Ikgadējā
2024. budžeta
ietvaros

Pašvaldības
Sociālais
dienests

7.1.3. Izglītot 7.-12.klašu skolēnus par
2017. – Ikgadējā
vardarbības veidiem, to atpazīšanu, rīcību 2024. budžeta
krīzes situācijās un palīdzības iespējām
ietvaros
(t.sk. izmantojot metodi „jaunietis –
jaunietim”).

Pašvaldības
Sociālais
dienests

Jaunatnes
1. Informācijas nesēju skaits.
organizācijas un
organizācijas, kuras
strādā ar
jauniešiem,
Izglītības iestādes,
BNA Izglītības
nodaļa
Jaunatnes
1. Bērnu un jauniešu skaits gadā.
organizācijas un
organizācijas, kuras
strādā ar
jauniešiem,
Izglītības iestādes,
Valsts policija,
BNA Izglītības
nodaļa
Izglītības iestādes, 1. Organizēts viens pasākums gadā.
BNA Izglītības
2. Apmācīto jauniešu – moderatoru
nodaļa
(vienaudžu izglītotāju) skaits.

7.1.4. Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu 2017. – Projekta
prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, 2018. ietvaros
NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu
garantijas ietvaros un nevalstisko

BNA,
Sociālais
dienests

JSPA, NVA,
VIAA, NVO,
jauniešu centri

1. NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits,
kas saņēmuši atbalstu projekta ietvaros;
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organizāciju vai jauniešu centru darbībā”
(Projekta “PROTI un DARI” īstenošana
Bauskas novadā)

2. NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits,
kas sekmīgi izpildījuši individuālo
pasākumu programmu projekta ietvaros.

7.2. Veicināt jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrāciju sabiedrībā.
7.2.1. Uzturēt un paaugstināt jauniešu ar
funkcionāliem traucējumiem dzīves
kvalitāti.

2017. – Ikgadējā
2024. budžeta
ietvaros

7.2.2. Radīt iespējas jauniešiem ar
funkcionāliem traucējumiem pilnveidot
sociālās prasmes un izkopt jaunas
prasmes.

2017. – Ikgadējā
2024. budžeta
ietvaros,
pašvaldības
projektu
konkursu
ietvaros

Pašvaldības
1. Publisko ēku un vides pieejamības
iestādes, Jaunatnes
uzlabojumu pašvaldības saistošo
organizācijas un
noteikumu “Par kārtību, kādā Bauskas
organizācijas, kuras
novada pašvaldība piešķir pabalstu
strādā ar jauniešiem
mājokļa pielāgošanai personām, kuras
pārvietojas riteņkrēslā, tai skaitā
riteņkrēsla pacēlāju iegādei” – skaits
periodā;
2. Sociālo pakalpojumu saņēmušo jauniešu ar
funkcionāliem traucējumiem skaits.
Sociālais
Sociālais dienests,
1. Sociālās rehabilitācijas pasākumos
dienests, BNA Izglītības iestādes,
iesaistīto jauniešu ar funkcionāliem
Izglītības
Jaunatnes
traucējumiem skaits;
nodaļa
organizācijas un
2. Izveidots un darbojas dienas centrs;
organizācijas, kuras 3. Pakalpojumu skaits Higiēnas centrā;
strādā ar jauniešiem 4. Pamūšas speciālās internātpamatskolas
sniegto pakalpojumu daļēja pārcelšana uz
PII “Lācīti”.
BNA,
Sociālais
dienests

7.3. Atbalsts ģimenēm.
7.3.1. Motivēt ģimenes ar bērniem veselīgam
dzīvesveidam.

2017. – Ikgadējā
2024. budžeta
ietvaros,
projekta
finansējums

Sociālais
NVO, primārās
dienests, BNA veselības aprūpes
veselības
institūcijas novadā
veicināšanas
koordinators

1. Organizēti vismaz 2 veselīgu dzīvesveidu
veicinoši pasākumi gadā;
2. Iesaistīto ģimeņu skaits.
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7.3.2. Organizēt atbalsta un pašizziņas grupu 2017. – Ikgadējā
nodarbības vecākiem.
2024. budžeta
ietvaros,
veselības
veicināšanas
programmas
ietvaros

Sociālais
NVO, primārās
dienests, BNA veselības aprūpes
veselības
institūcijas novadā
veicināšanas
koordinators

1. Sociālo pakalpojumu saņēmušo vecāku
skaits;
2. Pakalpojumu skaits Higiēnas centrā.

8. Informācijas pieejamība jauniešiem

Nr.p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Iespējamais
finanšu avots

Atbildīgā
institūcija

Sadarbības
partneri

Rezultatīvie rādītāji

8.1. Nodrošināt jauniešiem viegli pieejamu un strukturētu informāciju par līdzdalības iespējām un pašvaldības pakalpojumiem.
8.1.1. Izveidot jauniešu informētības
platformu

2017. –
2018.

No 2018.

Ikgadējā
BBJC
budžeta
ietvaros,
projektu
finansējums
JLS

BNA
Sabiedrisko
attiecību
nodaļa,
Jaunatnes
organizācijas
un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem,
BBJC

1. Jauniešu informēšanai tiek izveidota un
regulāri uzturēta www.bauska.lv
(apakšsadaļa ar savu adresi
www.jaunatne.bauska.lv;
2. Sadarbības partneru un jauniešu vidū
populārās mājas lapās, pašvaldības
izglītības iestādēs un bibliotēkās izvietoti
baneri uz www.jaunatne.bauska.lv;
3. www.jaunatne.bauska.lv apmeklētāju skaits.
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9. Jauniešiem draudzīgas un drošas pilsētvides veidošana

Nr.p.k.

Uzdevumi

Izpildes
termiņš

Iespējamais
finanšu avots

Atbildīgā
institūcija

Sadarbības
partneri

Rezultatīvie rādītāji

9.1. Nodrošināt jauniešiem iespējas iesaistīties ilgtspējīgas publiskās ārtelpas plānošanā un veidošanā
9.1.1. Īstenot projektus un aktivitātes jauniešu
iesaistei pilsētvides plānošanā un
veidošanā

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros,
projektu
finansējums

9.1.2. Bauskas novada sporta būvju, laukumu
un stadionu rekonstrukcija

2017. –
2024.

Ikgadējā
budžeta
ietvaros,
projektu
finansējums

BNA,
JLS,
Jauniešu
iniciatīvas
grupas,
Jauniešu
NVO
BNA

Izglītības
iestādes, SC
“Mēmele”,
BJSS

1. Izstrādāto teritorijas labiekārtojuma
projektu/ koncepciju skaits;
2. Īstenoto projektu skaits Bauskas pilsētā un
ciemos.

Jaunatnes
organizācijas
un
organizācijas,
kuras strādā ar
jauniešiem,
Izglītības
iestādes, SC
“Mēmele”,
BJSS

1. Sadarbībā ar jauniešiem ierīkotas un
uzturētas publiski pieejamas vietas fizisko
aktivitāšu un aktīvās atpūtas veikšanai
(piemēram, izveidoti brīvpieejas sporta
laukumi, stadioni, spēļu laukumi, sporta
zāles, auto, moto, velo trases, skeitparki,
uzstādīti basketbola grozi u.c., kur jaunieši
var izpaust savu radošo garu un fiziski
pilnveidoties.
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STRATĒĢIJAS ILGTSPĒJA UN IEVIEŠANA
Darba ar jauniešiem Bauskas novada pašvaldībā nostiprināšanai ir jākļūst par vienu no
galvenajām prioritātēm.
Veiksmīgi realizējot stratēģijas rīcības programmu, palielināsies to Bauskas novada
jauniešu skaits, kuri ieguvuši profesionālo kvalifikāciju un iekļāvušies darba tirgū atbilstoši
savām interesēm un spējām. Plānotās aktivitātes veicinās arī jauniešu sabiedrisko un politisko
iesaisti, sociālo iekļaušanos, kā arī uzņēmējdarbības attīstību, veselīga dzīvesveida un
labklājības paaugstināšanos. Bauskas novads būs draudzīgāka un pievilcīgāka vieta, kurā
jauniešiem būtu iespēja lietderīgi pavadīt brīvo laiku, un kur jaunieši vēlētos dibināt ģimeni un
izvēlētos Bauskas novadu par savu dzīvesvietu.
Jaunatnes darba plānošanas pieejai un praksei jābūt tādai, kas vienlaikus gan sekmē
jauniešu iekļaušanos sabiedrībā un tās kultūras un vērtīborientācijā, gan arī nodrošina iespējas
personīgai izaugsmei, individuālai pašizpausmei.
Par Bauskas novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģijas 2017. –
2024.gadam pārraudzību atbildīgs ir Bauskas novada domes izpilddirektors. Paredzēts, ka
rīcības programmas īstenošanu un ilgtspēju nodrošinās jaunatnes lietu speciālists sadarbībā ar
Jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju un citām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām.
Vieni no būtiskākajiem sadarbības partneriem jaunatnes politikas veiksmīgākai un
efektīvākai īstenošanai ir nevalstiskās organizācijas, kas aktīvi darbojas kā vietējā, tā arī
nacionālā līmenī, pārstāvot Bauskas novada jauniešu intereses. Plānots, ka atsevišķu rīcības
plāna aktivitāšu sekmīgākai un efektīvākai ieviešanai, Bauskas novada pašvaldība slēdz
deleģējuma līgumus - pērk pakalpojumus no NVO, kas ļauj attīstīt pakalpojumu piedāvājumu,
tādējādi uzlabojot sabiedrības sociālo atbildību un līdzdalības iespējas.
Katru gadu Bauskas novada jauniešu forumā jauniešiem, deputātiem un novada iestāžu
vadītājiem tiek prezentēts iepriekšējā gadā paveiktais un tiek izstrādāts darbības plāns
nākamajam gadam. Gada nogalē izpilddirektors, jaunatnes lietu speciālists un Jaunatnes lietu
konsultatīvā komisija izvērtē stratēģijas īstenošanu novadā. Nepieciešamības gadījumā, tiek
veikti grozījumi vai papildinājumi rīcības programmā.
Sistemātiski uzturot dialogu ar politikas plānošanas dokumentā noteiktām iesaistītajām
pusēm, darbs ar jaunatni jāplāno un jāīsteno ciešā sazobē ar citām rīcībpolitikām. Jaunatnes
politiku nepieciešams integrēt pašvaldības kopējā rīcībpolitikā un finansēšanas sistēmā.

Turpmākā rīcība
Nr.p.
k.
1.

Rīcība

Termiņš

Lai nodrošinātu pietiekamas un kvalitatīvas zināšanas par 2017.gads
jauniešiem un jauniešu situāciju pašvaldībā, nepieciešams veikt
padziļinātu pētījumu par Bauskas novada jauniešiem, viņu
ikdienas uzvedības paradumiem, funkcionālo teritoriju, izdalot
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2.
3.

4.

5.
6.
7.

konkrētas mērķgrupas, kā arī izstrādājot konkrēto mērķgrupu
vajadzībās balstītu efektīvu rīcības programmu, kas integrējama
kopējā rīcības plānā.
Par darbu ar jaunatni atbildīgā persona koordinē un pašvaldības
institūcijas un NVO savas kompetences ietvaros īsteno Bauskas
novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģiju.
Konkrēti definēti pašvaldības uzstādījumi darbam ar jaunatni, kā
arī šajā darbā iesaistīto atbildības un pienākumi, nodrošinot
sistēmisku darbu, kurā definēti konkrēti sasniedzamie mērķi
īstermiņā, vidējā un ilgtermiņā, konkrētas īstenojamās aktivitātes,
lai konkrētos mērķus sasniegtu, kā arī konkrēti rezultāti jauniešiem
kā personībām individuāli, tā sabiedrībai kopumā.
Par darbu ar jaunatni atbildīgā persona veic dokumentā ietverto
datu apkopojumu katru gadu, ievietojot atskaiti publiskajā
informatīvajā telpā, kas ilgtermiņā dod iespēju veikt stratēģijas
īstenošanas novērtējumu.
Par darbu ar jaunatni atbildīgā persona sniedz ikgadēju pārskata
ziņojumu par stratēģijas īstenošanu.
Bauskas novada Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija veic
Bauskas novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības
stratēģijas monitoringu.
Par darbu ar jaunatni atbildīgā persona sniedz gala ziņojumu par
Bauskas novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības
stratēģijas īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem

2017. – 2024.gads

2019.gads

2017. – 2024.gads

reizi gadā
2017. – 2024.gads
2024.gads

Stratēģijas vadība un pārraudzība
Par Bauskas novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģiju atbildīgā
institūcija ir Bauskas novada pašvaldība. Tās ilgtspēju nodrošinās Bauskas novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciālists sadarbībā ar Bauskas novada Jauniešu domi, jaunatnes organizācijām
un organizācijām, kuras strādā ar jauniešiem, Izglītības iestādēm, skolēnu pašpārvaldēm un
citām pašvaldības un valsts institūcijām.
Reizi gadā Bauskas novada Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija veic Bauskas novada
pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģijas īstenošanas izvērtēšanu novadā. Katru
gadu, kopā ar ikgadējo pašvaldības budžeta projekta izstrādi, tiek izstrādāts Darbības plāns
nākamajam gadam. Plānā skaidri tiek atspoguļotas plānotās darbības, saskaņā ar Bauskas
novada Jaunatnes politikas attīstības stratēģiju, un tām nepieciešamais finansējums.
Jaunatnes lietu speciālists sagatavo pārskatu par attīstības stratēģijas īstenošanu ne retāk
kā divas reizes tās darbības periodā: informatīvo ziņojumu par attīstības stratēģijas vidusposma
izvērtējumu 2020.gada decembrī un gala ziņojumu par attīstības stratēģijas īstenošanu
2024.gada decembrī.
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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 29.decembrī

prot.Nr.28, 28.p.

Par kārtību, kādā Bauskas novada dome piešķir līdzfinansējumu NVO
iniciatīvu īstenošanai 2017.gadā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 4., 5. un 6. punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu „Par kārtību, kādā Bauskas novada dome piešķir līdzfinansējumu NVO
iniciatīvu īstenošanai 2017.gadā”.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumu „Par
kārtību, kādā Bauskas novada dome piešķir līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai”.
3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.
Pielikumā: Bauskas novada domes 29.12.2016. nolikums Nr.11 ar pielikumiem uz 6 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

NOLIKUMS
Bauskā
2016.gada 29.decembrī

Nr.11
(protokols Nr.28, 28.punkts)

Par kārtību, kādā Bauskas novada dome piešķir līdzfinansējumu NVO
iniciatīvu īstenošanai 2017.gadā
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada dome piešķir līdzfinansējumu Bauskas novada
biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju (turpmāk tekstā – nevalstiskās organizācijas)
iniciatīvu realizācijai izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes politikas un vides labiekārtošanas jomā.
2. Pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai var iesniegt nevalstiskās organizācijas, kas ir
reģistrētas LR Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā vai reliģiskās organizācijas,
kas ir reģistrētas reliģisko lietu pārvaldē.
II. Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķi
3. Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķis ir veicināt sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu
iniciatīvu īstenošanu Bauskas novada teritorijā, uzlabojot dzīves kvalitāti novada iedzīvotājiem,
kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu un attīstīt sadarbību
starp pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem.
III. Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi
4. Iniciatīva tiek īstenota Bauskas novada pašvaldības teritorijā. Ieguvēji no iniciatīvas īstenošanas
ir Bauskas novada iedzīvotāji.
5. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir pretendentiem, kuru iniciatīvas:
5.1. paredz kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas dažādošanu un/vai uzlabošanu;
5.2. veicina sporta aktivitātes;
5.3. veicina drošas un sakārtotas vides veidošanos Bauskas novada pašvaldības teritorijā;
5.4. paredz publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanu un infrastruktūras uzlabošanu, ja tā saistīta
ar sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu;
5.5. ir cita projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums fondu finansējuma piesaistei);
5.6. ir saistīti ar pašvaldības kompetencē esošo funkciju īstenošanu.
6. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir:
6.1. publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanai un infrastruktūras uzlabošanai, ja tā saistīta ar
sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu t.sk.:
6.1.1. būvmateriālu iegādes izmaksas un būvdarbu izmaksas;
6.1.2. aprīkojuma nomai, iegādei un uzstādīšanai;
6.1.3. labiekārtošanas darbu veikšanai nepieciešamo materiālu iegādei.

6.2. aprīkojuma un inventāra iegādei vai nomai;
6.3. transporta pakalpojumiem un dalības maksai, ja tas saistīts ar izglītojošu pasākumu
apmeklējumu;
6.4. kancelejas preču un materiālu iegādei, pasākuma organizēšanai;
6.5. lektoru un ekspertu atalgojumam u.c. ārpakalpojumiem;
6.6. informatīvo uzskates materiālu izgatavošanai un iegādei;
6.7. pasākuma reklāmas izdevumiem;
6.8. līdzfinansējumam dalībai citos projektos.
7. Līdzfinansējums netiek piešķirts:
7.1. projektiem, kam ir peļņas gūšanas raksturs;
7.2. projektiem, kas paredz teritorijas labiekārtošanu un infrastruktūras uzlabošanu privātpersonu
īpašumā;
7.3. pasākumiem, kas saturiski dublējas ar Bauskas novada domes organizētajiem pasākumiem;
7.4. pasākumiem, kas tiek organizēti vienas nevalstiskās organizācijas ietvaros un nav orientēti uz
sadarbību;
7.5. nevalstiskajai organizācijai, kura projekta pieteikumā nav paredzējusi iesniedzēja
pašieguldījumu vai savu finansējumu;
7.6. nevalstiskajai organizācijai, kura ir saņēmusi finansējumu iepriekšējā gadā, bet nav izpildījusi
līguma saistības.
8. Nevalstiskā organizācija var saņemt līdzfinansējumu:
8.1. mobilitātes iniciatīvām - līdz 1000 euro gadā;
8.2. citu attiecināmo pasākumu īstenošanai - līdz 2500 euro gadā;
8.3. atbilstoši līdzfinansējamā projekta nosacījumiem.
9. Līdzfinansējumu piešķir Bauskas novada pašvaldības budžetā nevalstisko organizāciju
atbalstam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.
10. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts nevalstiskās organizācijas bankas kontā.
IV. Projektu pieteikumu iesniegšana
11. Pieteikums (1.pielikums) līdzfinansējuma saņemšanai jāiesniedz Bauskas novada domē, ne
vēlāk kā divus mēnešus pirms iniciatīvas īstenošanas.
V. Līdzfinansējuma piešķiršanas un pieteikuma izskatīšanas kārtība
12. Pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai tiek izskatīts Bauskas novada domes pastāvīgajās
komitejās.
13. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām pieņem Bauskas
novada dome.
14. Pašvaldība ar pretendentu slēdz līgumu par līdzfinansējuma izlietojumu un izlietotā
līdzfinansējuma atskaites iesniegšanas kārtību
VI. Atskaite par līdzfinansējuma izlietojumu
16. Nevalstiskā organizācija 30 dienu laikā pēc iniciatīvas realizācijas, bet ne vēlāk kā līdz
30.decembrim, iesniedz Bauskas novada domei atskaiti par paveikto (2.pielikums).
17. Bauskas novada domei ir tiesības pārbaudīt piešķirtā līdzfinansējuma izlietojumu atbilstoši
iniciatīvai un pieprasīt papildus informāciju par iniciatīvas realizācijas gaitu.
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18. Ja iniciatīva netiek īstenota noteiktajā termiņā, netiek iesniegta atskaite vai piešķirtais
līdzfinansējums izmantots citiem mērķiem, nevalstiskajai organizācijai saņemtais
līdzfinansējums jāatmaksā Bauskas novada domei, kā arī tā nevar pretendēt uz Bauskas novada
domes līdzfinansējumu nākamajā gadā.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

3

1.pielikums

Pieteikuma veidlapa
Bauskas novada domes līdzfinansējuma saņemšanai Bauskas novada nevalstisko organizāciju
iniciatīvām
1.

INFORMĀCIJA PAR IESNIEDZĒJU

1.1. Iniciatīvas iesniedzēja nosaukums un juridiskais statuss
Nevalstiskās organizācijas
nosaukums
Juridiskā adrese
Reģistrācijas numurs
Reģistrācijas gads
Nevalstiskās organizācijas vadītājs
1.2. Iesniedzēja kontaktinformācija
Iniciatīvas iesniedzēja
kontaktinformācija
Kontaktpersona
Faktiskā adrese
Tālrunis
e-pasts

Iniciatīvas iesniedzēja bankas
rekvizīti
Bankas nosaukums
SWIFT KODS
Konta Nr.

2. KOPSAVILKUMS
2.1. Iniciatīvas nosaukums

2.2. Iniciatīvas apraksts
Īss vispārējs apraksts - problēma, kuru vēlaties risināt ar sava iniciatīvas palīdzību. Nosauciet
konkrētus mērķus un veicamos uzdevumus. Īsi aprakstiet, ko un kādā veidā esat paredzējuši
veikt, lai sasniegtu projekta mērķus.
2.3. Plānotās aktivitātes
Nr.
p.
k.

Aktivitātes
nosaukums

Aktivitātes apraksts

Aktivitātes
īstenošanas laiks

2.4. Mērķa auditorija ( tiešie labuma guvēji plānoto aktivitāšu īstenošanas rezultātā, iesaistīto
personu skaits)

2.5. Budžets
Kopējais budžets
Bauskas novada domes
līdzfinansējums
Finansējums no citiem finanšu
avotiem

EUR

2.6. Detalizēta izdevumu tāme
Nr.p.k.

DATUMS

Izdevumu pozīcija

Izdevumu summa EUR
Novada domes
Cits
Kopā
līdzfinansējums finansējums

PARAKSTS

2.pielikums
________________________________________________
(Nevalstiskās organizācijas nosaukums)

Finanšu atskaite par līdzfinansējuma izlietojumu
________________________________________________
(Iniciatīvas nosaukums)

īstenošanu 20___.gadā
Nr.
p.k.

Izdevumu pozīcija

Rēķina un maks.
uzd. numurs,
datums

Novada domes
līdzfinansējums
EUR

Cits
finansējums
EUR

Kopā
EUR

Pielikumi
Atskaitei jāpievieno finanšu dokumenti (rēķinu, kases čeku, līgumu, darbu pieņemšanas un
nodošanas aktu, maksājumu uzdevumu) kopijas, kas apstiprina naudas līdzekļu izlietojumu
atbilstoši Iniciatīvas izdevumu tāmei.

DATUMS

PARAKSTS

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 29.decembrī

prot.Nr.28, 29.p.

Par Bauskas novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu konkursam
„Mēs savam novadam 2017”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 4., 5. un 6. punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu „Par Bauskas novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu
konkursam „Mēs savam novadam 2017””.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumu „Par
Bauskas novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu konkursam „Mēs savam novadam””.
3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.
Pielikumā: Bauskas novada domes 29.12.2016. nolikums Nr.12 ar pielikumiem uz 12 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

1.pielikums
Projektu konkursa
„MĒS SAVAM NOVADAM 2017”
pieteikuma veidlapa
1. DAĻA – PROJEKTA IESNIEDZĒJS
1.1. Organizācijas pilns
nosaukums, juridiskais
stāvoklis
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese
E-pasts, mājaslapa
Pasta adrese
Tālrunis, fakss
Bankas nosaukums*
Bankas kods*
Bankas konts*
1.2. Organizācijas vadītāja
vārds, uzvārds
Amata nosaukums
Tālrunis/mob. tālr., fakss
E-pasta adrese
1.3. Projekta finansējums

Projekta kopsumma
Pašvaldības finansējums
Līdzfinansējums (ja
attiecināms)

EUR
EUR
EUR

100 %

1.4. Projekta īstenošanas
termiņš (sākuma datums
un noslēguma datums)
1.5. Projekta īstenošanas
vieta
*Ja biedrībai uz projekta iesniegšanas brīdi nav atvērts konts, tad projekta pieteikumā atbilstošās ailītēs norādiet,

ka konts tiks atvērts, ja projekts tiks apstiprināts un projekta pieteikumam pievienojiet biedrības apliecinājumu konta
atvēršanu projekta apstiprināšanas gadījumā.

1.6. Projekta sadarbības partneri (ja attiecināms)
Par katru partneri, kas piedalās projektā, aizpildiet atsevišķu tabulu. Tabulu vajadzības
gadījumā kopēt!
Organizācijas pilns
nosaukums
Adrese
Tālrunis, fakss
E-pasts, mājaslapa
Reģistrācijas Nr.
Par projektu atbildīgās
personas vārds, uzvārds,
ieņemamais amats
Tālrunis, fakss
E-pasts
1

Sadarbības partnera loma
un līdzdalība projekta
ieviešanas laikā
Sadarbības partnera
līdzfinansējums (ja
attiecināms)

EUR

%

2. DAĻA – PROJEKTA APRAKSTS
2.1. Projekta nosaukums
2.2. Esošās situācijas apraksts
Īss vispārējs apraksts -problēma, kuru vēlaties risināt ar sava projekta palīdzību. Apjoms līdz 1 lpp.
2.3. Projekta mērķis un uzdevumi
Norādiet, ko vēlaties sasniegt ar savu projektu. Nosauciet konkrētus mērķus, katru atsevišķo
mērķi numurējot, kā arī konkrēti veicamos uzdevumus.
2.4. Projekta mērķauditorijas raksturojums
Aprakstiet projekta mērķauditoriju, tajā skaitā, aprakstiet, kā plānots organizēt izvēlētās
mērķauditorijas iesaisti projektā (ja attiecināms). Minēt mērķauditorijas skaitu, kuri gūs
labumu no projekta.
2.5. Plānotās aktivitātes projekta īstenošanai (darba plāns)
Īsi aprakstiet, ko un kādā veidā esat paredzējuši veikt, lai sasniegtu projekta mērķus. Katru
atsevišķo darbību vai pasākumu numurējiet. Apjoms - ne vairāk kā 2 lpp.
2.6. Sasniedzamie rezultāti projekta aktivitāšu ietvaros
Kādu labumu īstenotie pasākumi sniegs projekta dalībniekiem un Bauskas novada
iedzīvotājiem.
2.7. Projekta ilgtspējas raksturojums
Novērtējiet projekta ilgtspēju. Kas un kā finansēs projekta ietvaros uzsāktās aktivitātes?
Apjoms - ne vairāk par 1/2 lpp.
2.8. Projekta publicitāte
Īsi aprakstiet, kā plānots nodrošināt projekta publicitāti un izplatīt informāciju par projekta
rezultātiem. Apjoms - ne vairāk par 1/2 lpp.
2.9. Projekta ieviešanas darba grupa
Norādiet vārdu, uzvārdu, vai ir algots darbinieks vai brīvprātīgais, viņa loma projektā.

3. DAĻA - PROJEKTA BUDŽETS
3.1. Finansējums
Nr.p.k.

Kopējais
finansējums
(EUR)

Izdevumu veids

Finansējuma avots
Pašvaldības Līdzfinansējums
finansējums
no citiem
(EUR)
avotiem (ja
attiecināms)
(EUR)

1.
2.
3.

Kopā
3.2. Brīvprātīgā darba ieguldījums (pašieguldījums)
Apraksta brīvprātīgā darba ieguldījumu, piem., cilvēku skaits, darba stundas, kādus darbus veiks.
1.
2.
3.3. Mantisks ieguldījums (pašieguldījums)
Apraksta mantisku ieguldījumu, piem., cita organizācija ļaus izmantot telpas, tehniku vai transportu
par brīvu.
1.
2.
4. DAĻA – PIELIKUMI
Uzskaitīti pievienotie pielikumi, kas paskaidro projekta ideju. Obligāti jāpievieno
tirgus izpēti apliecinošie dokumenti (ja attiecināms), vizuālais situācijas
atainojums (ja attiecināms).
1.
2.
3.

DATUMS

PROJEKTU VADĪTĀJA PARAKSTS

2.pielikums
PROJEKTU KONKURSA „MĒS SAVAM NOVADAM 2017”
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Projekta nosaukums
Administratīvie kritēriji*
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kritērijs

Jā

Nē

Projekts atbilst nolikumā izvirzītajam mērķim
Projekta pamatmērķis nav peļņas gūšana
Projekta netiek īstenots privātīpašnieka īpašumā
Projekta iesniegumam klāt pievienoti visi nolikumā norādītie dokumenti
Iesnieguma veidlapa aizpildīta korekti
Organizācija projekta pieteikumā paredzējusi iesniedzēja brīvprātīgo darbu vai līdzfinansējumu

* Ja projekts neatbilst kādam no administratīvajiem kritērijiem, tas tiek izslēgts no tālākas dalības projektu konkursā.
Kvalitatīvie un finanšu izvērtēšanas kritēriji
Piešķirot projektiem finansējumu, priekšroka tiks dota iesniegumiem ar augstāku vidējo punktu skaitu, ko iegūst, saskaitot komisijas
vērtējumu.
Nr.p.k.

1.

Kritērijs

Projektā sekmē
Bauskas novada
attīstību un uzlabo
Bauskas novada
iedzīvotāju dzīves
kvalitāti.

Max
punktu
skaits

3

Iegūtais
punktu
skaits

Pamatojums vērtējumam

Ir aprakstīta problēmas būtība, tā pamatota ar esošo statistiku un ir
aprakstītas sekas, ja problēmu nerisinās- 3p.
Problēmas būtība ir aprakstīta daļēji, tā nav pamatota ar esošo statistiku,
sekas, ja problēmu nerisinās, ir aprakstītas daļēji- 2p.
Problēmas būtība un sekas, ja to nerisinās, ir aprakstītas nepilnīgi, nav
pamatotas – 1p.

Sadaļa
pieteikuma
veidlapā
informācijas
gūšanai
2.2.

2.

Projektā izvirzīto
uzdevumu atbilstība
projekta mērķa
sasniegšanai

3

3.

Projekta mērķa grupu
skaitliskais apjoms

3

4.

Projekta aktivitāšu
atbilstība
sasniedzamajam
mērķim
Rezultātu atbilstība
projekta aktivitātēm,
nozīmīgums mērķa
grupām.

2

6.

Projekta tāmes
kvalitāte: aritmētiskā
precizitāte, sasaiste ar
aktivitātēm.

4

7.

Projekta publicitāte.

2

8.

Projekta spēja iesaistīt
dažādas sabiedrības
grupas, publisko un
privāto sektoru

3

5.

3

Projektā paredzētie uzdevumi ir noformulēti precīzi, tie ir nepieciešami
projekta mērķa sasniegšanai-3p.
Projektā paredzētie uzdevumi ir noformulēti daļēji, taču tie veicina projekta
mērķa sasniegšanu-2p.
Projektā paredzētie uzdevumi nav formulēti vai arī tie neveicina projekta
mērķa sasniegšanu-l p.
Projekta tiešā mērķa grupa aptver vismaz 50 novada iedzīvotāju-3p;
Projekta tiešā mērķa grupa aptver vismaz 40 novada iedzīvotāju-2,5p;
Projekta tiešā mērķa grupa aptver vismaz 30 novada iedzīvotāju-2p;
Projekta tiešā mērķa grupa aptver vismaz 15 novada iedzīvotāju-lp;
Projekta tiešā mērķa grupa aptver mazāk nekā 15 novada iedzīvotāju-0p.
Projektā paredzētās aktivitātes pilnībā atbilst sasniedzamajam mērķim-2p.
Daļa no projektā paredzētām aktivitātēm atbilst sasniedzamajam mērķim 1p.
Projektā paredzētās aktivitātes neatbilst sasniedzamajam mērķim – 0 p.
Rezultāti ir uzskaitīti skaitliski, un tie atspoguļo mērķa grupu ieguvumu,
dzīves kvalitātes uzlabošanas pakāpi-3p.
Rezultāti ir uzskaitīti skaitliski, tie neatspoguļo mērķa grupu ieguvumu-2p
Ir norādīti rezultāti, tie nav uzskaitīti skaitliski-1p.
Rezultāti ir atspoguļoti nepārliecinoši, nav izteikti skaitliski-0p.
Plānotās izmaksas ir samērīgas attiecībā pret gaidāmiem rezultātiem un tās
atbilst pašreizējām tirgus cenām, pievienoti detalizēti aprēķini, tāmes- 4p.
Plānotās izmaksas ir samērīgas attiecībā pret gaidāmiem rezultātiem un tās
atbilst pašreizējām tirgus cenām- 3p.
Plānotajās izmaksās ir nepilnības, izmaksas ir pamatotas- 1p.
Plānotajās izmaksās ir nepilnības, izmaksas nav pamatotas- 0p.
Informācija par projektu tiek apkopota un izplatīta- 2p. Informācija par
projektu nav plānots izplatīt- 0p.
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar citām sabiedriskajām organizācijām un
pašvaldības iestādēm, un uzņēmumiem. Sadarbības formas/atbildība skaidri
noteikta, pamatota - 3p.
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar diviem sadarbības partneriem, kas
pārstāv 2 no mērķgrupām - sabiedriska organizācija VAI pašvaldības

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

2.8.
1.6.

9.

10.

Projekta rezultātu
izmantošana

Spēja piesaistīt
papildus
līdzfinansējumu vai
ieguldīt brīvprātīgo
darbu
Iegūto punktu skaits kopā
Ieteikums piešķiramā
finansējuma apmēram EUR

2

2

iestāde VAI uzņēmums. Sadarbības formas/atbildība skaidri noteikta,
pamatota - 2p.
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar vienu sadarbības partneri, kas pārstāv
kādu no mērķgrupām - sabiedriska organizācija VAI pašvaldības iestāde
VAI uzņēmums. Sadarbības formas/atbildība skaidri noteikta, pamatota 1p.
Projektā nav sadarbības partneru – 0p.
Projekta rezultātus iespējams izmantot turpmāk, ir norādīts kādā veidā un
cik bieži- 2p.
Projekta rezultātus iespējams izmantot turpmāk- 1p.
Projekta rezultātus nav iespējams izmantot turpmāk, tiem ir vienreizējs
raksturs- 0,5p.

Projektam tiek piesaistīts papildus līdzfinansējums, kas ir lielāks par 50% no
kopējā finansējuma un paredzēts piesaistīt brīvprātīgo darbu -2 p.
Projektam tiek piesaistīts papildus līdzfinansējums, kas ir mazāks par 50% 1.3., 3.1., 3.2.,
no kopējā finansējuma un projektā paredzēts piesaistīt brīvprātīgo darbu
3.3.
- 1p.
Projektā paredzēts piesaistīt tikai brīvprātīgo darbu – 0,5p.

27

Komisijas locekļi:
Vārds, uzvārds

Datums ___________________

2.7.

Paraksts

3.pielikums
ATSKAITE
KONKURSAM „MĒS SAVAM NOVADAM 2017”
I. Projekta saturiskā atskaite
Projekta nosaukums
Projekta mērķis
Projekta norises laiks
Projekta vadītāja vārds uzvārds
Projekta īstenošanas izklāsts
Īsi, koncentrēti aprakstiet, kā projektā izdevies sasniegt izvirzītos mērķus un rezultātus, kādas
bija galvenās realizētās aktivitātes un pasākumi, vai izdevies mazināt/atrisināt iepriekš
izvirzīto problēmu, kādā veidā izdevās nodrošināt projekta publicitāti, novērtējiet, kā
realizētā aktivitāte ir uzlabojusi situāciju Bauskas novadā, kāda būs projekta ilgtspēja.
Pielikumā:
Publicitātes materiālu kopijas uz.......lapām.
Projektā iesaistīto dalībnieku saraksts uz.......lapām
Datu nesējs ar bildēm
un citi materiāli, kas liecina par projekta aktivitāšu norisi
Pasākuma dalībnieku reģistrācijas lapas
PROJEKTU VADĪTĀJA PARAKSTS

DATUMS

II.
Finansējuma
saņēmēja
nosaukums/vārds, uzvārds,
reģistrācijas
numurs/personas
kods,
adrese
Līguma
par
līdzekļu
piešķiršanu numurs
un
datums
Piešķirtā finansējuma summa
EUR

PROJEKTA FINANŠU ATSKAITE

Piešķirtā finansējuma izlietojums
Nr.p.k.

Izdevumus
apstiprinošs
dokuments
(Nr.,
datums)

Izdevumu veids

Finansējuma avots
Pašvaldības Līdzfinansējums
finansējums
no citiem
(EUR)
avotiem (ja
attiecināms)
(EUR)

1.
2.
3.
Kopā

Pielikumā:
Grāmatvedības attaisnojošo dokumentu (līgumu, rēķinu, stingrās uzskaites čeki u.c.) un
maksājumu uzdevumu kopijas uz......... lapām.
Atskaites sagatavoja:
(vārds, uzvārds, telefona numurs)

Atskaites iesniegšanas datums
Finansējuma saņēmējs
(Paraksts)

(Vārds, uzvārds)

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 29.decembrī

prot.Nr.28, 30.p.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Mežotnes zieds”
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 11.novembrī saņemts biedrības „Mežotnes zieds”
(turpmāk – biedrība) iesniegums, kurā izteikts lūgums līdzfinansēt Mežotnes pagasta pašdarbības
kolektīvu skatuves tērpu iegādi. Iniciatīvas mērķis ir nodrošināt ar skatuves tērpiem pašdarbības
kolektīvus: vidējās paaudzes tautas deju kolektīvu „Ducis”, vokālo ansambli „Mēs” un
līnijdejotāju grupu „Country Way”.
Biedrība ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta „Mežotnes pagasta
pašdarbības kolektīvu skatuves tērpu iegāde” apstiprināšanu, kas tika iesniegts Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –
2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” ietvaros. Projekta attiecināmās izmaksas ir 11 960,97 EUR, publiskais finansējums, ko
biedrība saņems ir 10 764,87 EUR, jeb 90 % no attiecināmām izmaksām. Biedrība lūdz
līdzfinansēt 10 % no attiecināmajām izmaksām, jeb 1 196,10 EUR.
Līdzfinansējuma pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar Bauskas novada domes 2015.gada
22.decembra nolikumu Nr.5 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai”. Šī nolikuma 5.1.apakšpunkts atbalsta aktivitātes
brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanai, 5.5.apakšpunkts nosaka, ka
atbalstāmas ir darbības, kas ir cita projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums fondu finansējuma
piesaistei); savukārt 5.6. apakšpunkts nosaka, ka atbalstāmas ir aktivitātes, kas saistītas ar
pašvaldības kompetencē esošo funkciju īstenošanu.
Finansējumu paredzēts nodrošināt no programmas „Līdzfinansējums NVO ES fondu un citu
projektu īstenošanai” budžeta līdzekļiem.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra nolikuma Nr.5 „Par kārtību,
kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai” 5.1., 5.5.,
5.6 un 6.9.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Mežotnes zieds” iniciatīvu nodrošināt ar skatuves tērpiem Mežotnes
pagasta pašdarbības kolektīvus un piešķirt tās realizācijai 1196,10 EUR (viens tūkstotis
viens simts deviņdesmit seši euro un 10 centi).
2. Finansējumu nodrošināt no Bauskas novada pašvaldības 2017.gada budžeta programmas
„Līdzfinansējums NVO ES fondu un citu projektu īstenošanai” līdzekļiem.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 29.decembrī

prot.Nr.28, 31.p.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Dienas sociālais centrs „Var būt””
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 28.novembrī saņemts biedrības „Dienas sociālais
centrs „Var būt”” (turpmāk – biedrība) iesniegums, kurā izteikts lūgums līdzfinansēt senioru deju
kopai „Vēlreiz” skatuves tērpu iegādi.
Biedrība ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta „Koncerttērpu iegāde
senioru deju kopai „Vēlreiz”” apstiprināšanu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta
attiecināmās izmaksas ir 2 591,58 euro, publiskais finansējums, ko biedrība saņems ir 2 332,42
euro, jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām. Biedrība lūdz līdzfinansēt 10 % no attiecināmajām
izmaksām, jeb 259,16 euro.
Līdzfinansējuma pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar Bauskas novada domes 2015.gada
22.decembra nolikumu Nr.5 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai”. Šī nolikuma 5.1.apakšpunkts atbalsta aktivitātes
brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanai, 5.5.apakšpunkts nosaka, ka
atbalstāmas ir darbības, kas ir cita projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums fondu finansējuma
piesaistei); savukārt 5.6. apakšpunkts nosaka, ka atbalstāmas ir aktivitātes, kas saistītas ar
pašvaldības kompetencē esošo funkciju īstenošanu.
Finansējumu paredzēts nodrošināt no programmas „Līdzfinansējums NVO ES fondu un citu
projektu īstenošanai” budžeta līdzekļiem.
Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra nolikuma Nr.5 „Par kārtību,
kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai” 5.1., 5.5.,
5.6 un 6.9.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „Dienas sociālais centrs „Var būt”” iniciatīvu nodrošināt ar skatuves
tērpiem senioru deju kopu „Vēlreiz” un piešķirt tās realizācijai 259,16 EUR (divi simti
piecdesmit deviņi euro un 16 centi).
2. Finansējumu nodrošināt no Bauskas novada pašvaldības 2017.gada budžeta programmas
„Līdzfinansējums NVO ES fondu un citu projektu īstenošanai” līdzekļiem.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par nedzīvojamo telpu ēkā „Lauktehnika 22”, Īslīces pagastā nomas līguma
pagarināšanu I.Jočai
Bauskas novada pašvaldības iestādē Īslīces pagasta pārvalde” 2016.gada 5.decembrī saņemts
Inetas Jočas, deklarētās dzīvesvietas adrese: Krasta ielā 7A, Bauska, Bauskas nov., iesniegums,
kurā tiek lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu pašvaldībai piederošajā nekustamajā
īpašumā „Lauktehnika 22”, „Rītausmas”, Īslīces pag., Bauskas nov. ārsta prakses vajadzībām.
Nedzīvojamo telpu nomas līgums noslēgts 2010.gada 2.martā. I.Jočai tika iznomātas divas
nedzīvojamās telpas 30 m2 platībā.
Iepriekš noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņš beidzas 2016.gada 31.decembrī.
Nekustamais īpašums „Lauktehnika 22”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. ir pašvaldībai
piederošs nekustams īpašums, kas atrodas Īslīces pagasta Rītausmas ciemā. Pašvaldības autonomo
funkciju izpildei minētā nekustamā īpašuma daļa nav šobrīd nepieciešama. Inetas Jočas darbība
šajās telpās nodrošina iedzīvotājiem iespējami tuvu dzīvesvietai saņemt veselības aprūpes
pakalpojumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 1. un 3.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Pagarināt nedzīvojamo telpu „Lauktehnika 22”, „Rītausmas”, Īslīces pag., Bauskas nov.
nomas līgumu ar Inetu Joču par divu telpu nomu 30 m2 platībā līdz 2019. gada
31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” vadītājam noslēgt
ar I.Joču vienošanos par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu.
Domes priekšsēdētājs

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 29.decembrī

prot.Nr.28, 33.p.

Par nedzīvojamo telpu ēkā „Lauktehnika 22”, Īslīces pagastā nomas līguma
pagarināšanu I.Dalbiņai
Bauskas novada pašvaldības iestādē Īslīces pagasta pārvalde” 2016.gada 5.decembrī saņemts
Ināras Dalbiņas, deklarētās dzīvesvietas adrese: Ziemeļi, Bērzkalni, Īslīces pag., Bauskas nov.,
iesniegums, kurā lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu pašvaldībai piederošajā
nekustamajā īpašumā „Lauktehnika 22”, „Rītausmas”, Īslīces pag., Bauskas nov. ārsta prakses
vajadzībām.
Nedzīvojamo telpu nomas līgums noslēgts 2010.gada 2.martā. I.Dalbiņai tika iznomātas
divas nedzīvojamās telpas 30 m2 platībā.
Iepriekš noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņš beidzas 2016gada 31.decembrī.
Nekustamais īpašums „Lauktehnika 22”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov. ir pašvaldībai
piederošs nekustamais īpašums, kas atrodas Īslīces pagasta Rītausmas ciemā. Pašvaldības
autonomo funkciju izpildei minētā nekustamā īpašuma daļa nav šobrīd nepieciešama. I.Dalbiņas
darbība šajās telpās nodrošina iedzīvotājiem iespējami tuvu dzīvesvietai saņemt veselības aprūpes
pakalpojumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu N. 515 „Noteikumi par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 1. un 3.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Pagarināt nedzīvojamo telpu „Lauktehnika 22”, „Rītausmas”, Īslīces pag., Bauskas nov.,
nomas līgumu ar Ināru Dalbiņu par divu telpu nomu 30 m2 platībā uz laiku līdz 2019.gada
31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” vadītājam noslēgt
ar I.Dalbiņu vienošanos par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par nedzīvojamo telpu ēkā Ernesta Kapkalna ielā 1A, Īslīces pagastā nomas
līgumu pagarināšanu I.Dalbiņai un I.Jočai
Bauskas novada pašvaldības iestādē Īslīces pagasta pārvalde” 2016.gada 5.decembrī saņemts
Ināras Dalbiņas, deklarētās dzīvesvietas adrese: Ziemeļi, Bērzkalni, Īslīces pag., Bauskas nov., kā
arī Inetas Jočas dzīvesvietas adrese: Krasta ielā 7A, Bauska, Bauskas nov., iesniegums, kurā tiek
lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumus pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā
Ernesta Kapkalna ielā 1A, Bērzi, Īslīces pag., Bauskas nov. ārsta prakses vajadzībām.
Nedzīvojamo telpu nomas līgumi ar I.Dalbiņu un I.Joču noslēgti 2010.gada 1.martā.
I.Dalbiņai un I.Jočai iznomātas trīs nedzīvojamās telpas 27,51 m2 kopplatībā.
Iepriekš noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu termiņš beidzas 2016.gada 31.decembrī.
Nekustamais īpašums Ernesta Kapkalna ielā 1A, Bērzi, Īslīces pag., Bauskas nov., ir
pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums, kas atrodas Īslīces pagasta Bērzu ciemā. Pašvaldības
autonomo funkciju izpildei minētā nekustamā īpašuma daļa nav šobrīd nepieciešama. I.Dalbiņas
un I.Jočas darbība šajās telpās nodrošina iedzīvotājiem iespēju iespējami tuvu dzīvesvietai saņemt
veselības aprūpes pakalpojumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu N. 515 „Noteikumi par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 1. un 3.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Pagarināt nedzīvojamās telpas Ernesta Kapkalna ielā 1A, Bērzi, Īslīces pag., Bauskas nov.,
nomas līgumu ar I.Dalbiņu un I.Joču par trīs telpu nomu 27,51 m2 kopplatībā uz laiku līdz
2019.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pagasta pārvalde” vadītājam noslēgt
ar I.Dalbiņu un I.Joču vienošanos par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par nekustamā īpašuma „Sarkanmuiža” daļas Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 14.novembrī saņemts A.L. iesniegums (reģistrēts ar
Nr.3-14.24/2256), kurā tiek lūgts Bauskas novada pašvaldībai iznomāt nekustamā īpašuma
„Sarkanmuiža”, kadastra Nr.4052 009 0175, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 009
0175 daļu 1,6 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums
„Sarkanmuiža”, kadastra Nr. 4052 009 0175, pieder pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.466.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību 2016.
gada 20.jūnijā tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā, Codes pagasta pārvaldē un publicēta
pašvaldības mājaslapā interneta sadaļā „Noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo
zemesgabalu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra
saistošo noteikumu Nr.30 „Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas
apmēru” 5.2.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt A.L., personas kods XXXX, dzīvesvietas adrese: Draudzības iela 21A,
Jauncode, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901, nekustamā īpašuma „Sarkanmuiža” kadastra
Nr.4052 009 0175, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4052 009 0175 daļu 1,6 ha platībā
lauksaimnieciskai izmantošanai saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.01.2017. līdz 31.10.2021.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot
un noslēgt ar A.L. šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu.”
5. Noteikt, ka iznomātājs var vienpusēji:
5.1. mainīt nomas līgumu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos;
5.2. izbeigt nomas līgumu, vienu gadu iepriekš brīdinot par to nomnieku gadījumā, ja
Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu par zemes vienības atsavināšanu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa „Viņgalieši”1, Brunavas pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Brunavas pagasta pārvaldes iesniegums ar
ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokli „Viņgalieši”-1, Brunavas pagastā.
Izskatot Brunavas pagasta iesniegumu un pašvaldības rīcībā esošos dokumentus, Bauskas
novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts divistabu dzīvoklis „Viņgalieši”-1,
Brunavas pagastā ar platību 48,4 m². Dzīvoklis ilgstoši nav apdzīvots, nav dzīvošanai derīgā
stāvoklī un tā sakārtošanai nepieciešami ievērojami pašvaldības finanšu līdzekļi.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrās daļu publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta otro daļu, 5.panta pirmo daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli „Viņgalieši”-1, Brunavas pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 48,4 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4046 010 0065, 484/1960
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldības bilancē esošo dzīvokli „Viņgalieši”-1,
Brunavas pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 48,4 m², dzīvojamās mājas un
zemesgabala, kadastra apzīmējums 4046 010 0065, 484/1960 domājamās daļas.
3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 8,
„Kūdra 1”, Vecsaules pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules
pagasta pārvalde” iesniegums ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.8,
„Kūdra 1”, Kūdra, Vecsaules pagastā.
Izskatot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecsaules pagasta pārvalde” iesniegumu un
pašvaldības rīcībā esošos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
Bauskas novada pašvaldības bilancē ir neprivatizēts četristabu dzīvoklis Nr.8, „Kūdra 1”,
Kūdra, Vecsaules pagastā ar platību 85,1 m². Dzīvoklis ilgstoši nav apdzīvots un tā sakārtošanai
nepieciešami ievērojami pašvaldības finanšu līdzekļi.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrās daļu publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Reģistrēt Zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda pašvaldības bilancē esošo
dzīvokli Nr.8, „Kūdra 1”, Kūdra, Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 85,1 m²,
dzīvojamās mājas un zemesgabala, kadastra apzīmējums 4092 003 0068, ar platību 2052 m²,
851/8101 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai, Bauskas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.8, „Kūdra 1”,
Vecsaules pag., Bauskas nov. ar kopējo platību 85,1 m², dzīvojamās mājas un zemesgabala,
kadastra apzīmējums 4092 003 0068, ar platību 2052 m², 851/8101 domājamās daļas.
3. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par sociālā dzīvokļa „Īslīči”-X, Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu
Ar O.T. ir noslēgts sociālā dzīvokļa „Īslīči”-X, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līgums.
2016.gada 6.decembrī saņemts O.T. iesniegums ar lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa „Īslīči”-X,
Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Izskatot O.T. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
O.Trums īrē sociālo dzīvokli „Īslīči”-X, Īslīces pag., Bauskas nov., kura īres līguma beigu
termiņš bija 2016.gada 31.augusts;
O.T. piešķirts trūcīgās personas statuss uz laiku līdz 2017. gada 31.martam;
O.T. 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 „Īslīči”-X, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu ar .O.T.,
personas kods 220464-12076, līdz 2017.gada 30.jūnijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības „Īslīces ūdens” valdes loceklim
sociālā dzīvokļa „Īslīči”-X, Īslīces pag.,, Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu ar O.T.
noformēt ar rakstisku papildus vienošanos pie spēkā esošā īres līguma.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs
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Par sociālā dzīvokļa „Virsaiši 1”-X, Codes pagastā
īres līguma atjaunošanu
2013.gada 29.novembrī ar I.Ķ. tika noslēgts sociālā dzīvokļa „Virsaiši 1”-X, Codē, Codes
pag., Bauskas nov. īres līgums. Saņemts I.Ķ. iesniegums ar lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa
„Virsaiši 1”-X, Code, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Izskatot I.Ķ. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
I.Ķ. ar ģimeni īrē sociālo dzīvokli „Virsaiši 1”-X, Code, Codes pag., Bauskas nov. Sociālā
dzīvokļa īres līguma termiņš beidzies 2016.gada 1.jūlijā.
I.Ķ. ģimenei piešķirts trūcīgās statuss līdz 2017.gada 30.aprīlim.
Īrniekam I.Ķ. īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
„Virsaiši 1”-X, Code, Codes pag., Bauskas nov. lietošanu, parāds ir 146,39 EUR (25.02.2016. bija
410,88 EUR).
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 „Virsaiši 1”-X, Code, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņu ar I.Ķ., personas kods XXXX, līdz 2017.gada 30.aprīlim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītājam:
2.1. ar I.Ķ. noslēgt vienošanos par parāda samaksu;
2.2. sociālā dzīvokļa „Virsaiši 1”-X, Code, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma
atjaunošanu ar I.Ķ. noformēt ar rakstisku papildu vienošanos pie spēkā esošā īres
līguma.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par sociālā dzīvokļa Mežāžu iela 2–X, Gailīšu pagastā
īres līguma atjaunošanu
2016.gada 1.februārī ar M.K. tika noslēgts sociālā dzīvokļa Mežāžu iela 2-X, Uzvara,
Gailīšu pag., Bauskas nov. īres līgums. 2016.gada 24.novembrī saņemts M.K. iesniegums ar
lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa Mežāžu iela 2-X, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. īres
līguma termiņu.
Izskatot M.K. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
M.K. īrē sociālo dzīvokli Mežāžu iela 2-X, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., kura īres
līguma beigu termiņš bija 2016.gada 31.jūlijs;
M.K. ģimenei piešķirts trūcīgās statuss uz laiku līdz 2017.gada 31.martam;
M.K. 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 Mežāžu iela 2-X, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. īres līguma
termiņu ar Marinu Kupču, personas kods XXXX, līdz 2017.gada 30.jūnijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” vadītājam sociālā
dzīvokļa Mežāžu iela 2-X, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu ar
M.K. noformēt ar rakstisku papildu vienošanos pie spēkā esošā īres līguma.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par sociālā dzīvokļa Rīgas iela 22A – X, Bauskā
īres līguma atjaunošanu
2013.gada 18.septembrī ar S.K. tika noslēgts sociālā dzīvokļa Rīgas ielā 22A-X, Bauskā,
Bauskas nov. īres līgums. 2016.gada 12.decembrī saņemts S.K. iesniegums ar lūgumu pagarināt
sociālā dzīvokļa Rīgas ielā 22A-X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Izskatot S.K. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome konstatēja:
S.K. ģimene īrē sociālo dzīvokli Rīgas ielā 22A-X, Bauskā, Bauskas nov. un sociālā
dzīvokļa īres līguma beigu termiņš ir 2016.gada 31.decembris;
S.K. ģimenei piešķirts trūcīgās personas statuss līdz 2017.gada 28.februārim;
īrniecei S.K. īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, parāds ir 1810,87 EUR (augustā parāds bija 1928,25 EUR). 2016.gada 19.janvārī
noslēgta vienošanās par parāda atmaksu.
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 Rīgas iela 22-X, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 īres līguma
termiņu ar Sarmīti Kozlovsku, personas kods XXXX, līdz 2017.gada 31.jūnijam.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” sociālā
dzīvokļa Rīgas ielā 22A-X, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu ar S.K. noformēt
ar rakstisku papildus vienošanos pie spēkā esošā īres līguma.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007)
mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 10.novembrī un 29.novembrī saņemti H.P. un E.J.
iesniegumi ar lūgumu atļaut savstarpēju pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Salātu iela 14-X,
Bauska, Bauskas nov. un Kalēju iela 22-X, Bauska, Bauskas nov. apmaiņu.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 15.pantu, kas paredz, ka īrniekam ir
tiesības apmainīt aizņemto dzīvojamo telpu ar citu īrnieku, ja tam rakstveidā piekrituši kopā ar
viņu dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs; Bauskas novada domes 27.05.2010.
saistošo noteikumu Nr. 13 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.punktu, kas nosaka,
ka persona, kura īrē pašvaldībai piederošu vai uz likumīga pamata lietojumā esošu dzīvojamo
telpu, var esošās dzīvojamās telpas apmainīt pret citu īrējamu dzīvojamo telpu vai pašvaldībai
piederošu izīrējamu dzīvojamo telpu tikai ar Bauskas novada domes atļauju, Bauskas novada dome
nolemj:
1. Atļaut H.P., personas kods XXXX, ģimenē 1cilvēks, īrētās pašvaldībai piederošās dzīvojamās
telpas Salātu ielā 14-X, Bauskā, Bauskas nov., kopējā platība 47,8 m2, apmaiņu ar
Edgara Jēkabsona, personas kods XXXX, ģimenē 5.cilvēki, īrēto pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu Kalēju iela 22-X, Bauskā, Bauskas nov., kopējā platība 55,6 m2 .
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai „VIDES SERVISS” viena mēneša laikā
2.1. ar E.J. noslēgt dzīvojamās telpas Salātu ielā 14-X, Bauskā, Bauskas nov. īres līgumu;
2.2. ar H.P. noslēgt dzīvojamās telpas Kalēju iela 22-X, Bauska, Bauskas nov. īres līgumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, Jelgavā,
LV-3007).
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 7, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu
dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 16.decembrī saņemts Agņa Bulaša iesniegums par
dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 7, Bauskā nodošanu viņam pārvaldīšanā un apsaimniekošanā kā
dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
Izskatot Agņa Bulaša iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
dzīvojamā mājā Lāčplēša ielā 7, Bauskā ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0001 001 ir 9
dzīvokļu īpašumi un visi dzīvokļu īpašumi privatizēti saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju”. Dzīvojamā māja saistīta ar zemesgabalu 2763 m² platībā, kadastra
apzīmējums 4001 001 0001. Ir notikusi dzīvokļu īpašnieku kopsapulce un par dzīvojamās mājas
pārvaldnieku ievēlēts Agnis Bulašs. Ar mājas pārvaldnieku un dzīvokļu īpašniekiem noslēgts
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.
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 Lāčplēša ielā 7, 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, likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piekto un sesto daļu un
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 12.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot dzīvojamās mājas Lāčplēša iela 7, Bauskā un tai funkcionāli saistītā zemesgabala
ar kadastra Nr. 4001 001 0001 2763 m² platībā pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotajai personai Agnim Bulašam, personas kods XXXX.
2. Pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VIDES SERVISS” valdes locekli Lindu
Tijoni sagatavot nekustamā īpašuma Lāčplēša iela 7, Bauska nodošanas un pieņemšanas
aktu un organizēt minētā īpašuma nodošanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par dzīvojamās mājas Uzvaras ielā 9, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu
dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 14.decembrī saņemts biedrības „Uzvaras 9” valdes
locekļa Agra Kubliņa iesniegums par dzīvojamās mājas Uzvaras ielā 9, Bauskā nodošanu
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai – biedrībai „Uzvaras
9”.
Izskatot Agra Kubliņa iesniegumu un klāt pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
dzīvojamā mājā Uzvaras ielā 9, Bauskā ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0023 001 ir 23
dzīvokļu īpašumi un visi dzīvokļu īpašumi privatizēti saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju”. Dzīvojamā māja saistīta ar zemesgabalu 2428 m² platībā, kadastra
apzīmējums 4001 001 0023. Ir notikusi dzīvokļu īpašnieku kopsapulce un nolemts dzīvojamās
mājas Uzvaras ielā 9, Bauskā pārvaldīšanas tiesības nodot biedrībai „Uzvaras 9”. Ar biedrību
„Uzvaras 9” un dzīvokļu īpašniekiem noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma
līgums.
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 domē ir iesniegti, tajā skaitā dzīvojamās
mājas Uzvaras ielā 9, 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, likuma
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta piekto un sesto daļu un
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 12.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot dzīvojamās mājas Uzvaras iela 9, Bauskā un tai funkcionāli saistītā zemesgabala
ar kadastra Nr. 4001 001 0023 2428 m² platībā pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotajai personai – biedrībai „Uzvaras 9”, reģistrācijas Nr. 40008207297.
2. Pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VIDES SERVISS” valdes locekli Lindu
Tijoni sagatavot nekustamā īpašuma Uzvaras iela 9, Bauska nodošanas un pieņemšanas
aktu un organizēt minētā īpašuma nodošanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā 6, Bauskā nomas līgumu pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemti Bauskas novada administratīvās ēkas Uzvaras ielā 6,
Bauskā nedzīvojamo telpu nomnieku iesniegumi, kuros izteikts lūgums pagarināt nedzīvojamo
telpu Uzvaras ielā 6, Bauskā nomas līgumu termiņus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 7., 9. un 87.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Pagarināt iepriekš noslēgtos nedzīvojamo telpu nomas līgumu termiņus par telpu nomu ēkā
Uzvaras ielā 6, Bauskā uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim, kas noslēgti ar:
1.1.AS „LATIMPULSS-BIROJA TEHNIKA”;
1.2.biedrību „Bauskas rajona Lauksaimnieku apvienība”;
1.3.Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālo lauksaimniecības pārvaldi;
1.4.Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālo Vides pārvaldi.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” veikt grozījumus
noslēgtajos nedzīvojamo telpu nomas līgumos atbilstoši šā lēmuma 1.punktam.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par telpu nomu Uzvaras ielā 1, Bauskā
Bauskas novada pašvaldībā saņemts Mārča Saulīša iesniegums ar lūgumu izskatīt
jautājumu par telpu iznomāšanu Uzvaras ielā 1, Bauskā.
Izskatot Mārča Saulīša iesniegumu, Bauska novada dome konstatēja:
SIA „Latvijasmernieks” Bauskas novada pašvaldības ēkā (4.stāvā) Uzvaras ielā 1, Bauskā
nomā divas telpas ar platību 28,5 m². Nomas termiņš beidzas 2016.gada 31.decembrī un SIA
„Latvijasmernieks” nomas līgumu nevēlas pagarināt. Pašvaldības funciju veikšanai telpas nav
nepieciešamas, tāpēc lietderīgi tās iznomāt.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par
publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 1.,7. un 9.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot iznomāšanai divas telpas 28,5 m² platībā Uzvaras ielā 1, Bauskā uz laiku līdz
2017.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un
iznomāšanas komisijai veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības nomnieka
noskaidrošanai.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā 1, Bauskā nomas līgumu pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemti Bauskas novada administratīvās ēkas Uzvaras ielā 1,
Bauskā nedzīvojamo telpu nomnieku iesniegumi, kuros izteikti lūgumi pagarināt nedzīvojamo
telpu Uzvaras ielā 1, Bauskā nomas līgumu termiņus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 7., 9. un 87.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Pagarināt iepriekš noslēgtos nedzīvojamo telpu nomas līgumu termiņus par telpu nomu ēkā
Uzvaras ielā 1, Bauskā uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim, kas noslēgti ar:
1.1. SIA „G-BERGS”;
1.2. biedrību „Bauskas rajona lauku partnerība”;
1.3. SIA „ Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Bauskas konsultāciju biroju;
1.4. valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”;
1.5. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru;
1.6. Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālo nodaļu.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” veikt grozījumus
noslēgtajos nedzīvojamo telpu nomas līgumos atbilstoši šā lēmuma 1.punktam.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par nedzīvojamo telpu Katoļu ielā 3, Bauskā nomas līguma pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 9.decembrī saņemts LR Uzņēmumu reģistra
iesniegums, kurā izteikts lūgums pagarināt nedzīvojamo telpu Katoļu ielā 3, Bauskā nomas
līgumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 7. 9. un 87.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Pagarināt ar LR Uzņēmumu reģistru nedzīvojamo telpu Katoļu ielā 3, Bauskā 70,7 m² platībā
nomas līgumu uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” veikt grozījumus
ar LR Uzņēmumu reģistru noslēgtajā nedzīvojamo telpu nomas līgumā atbilstoši šā lēmuma
1.punktam.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Mūsas iela X, Bauskā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts A.R. iesniegums, kurā izteikts lūgums atļaut iegūt
īpašumā zemesgabalu Mūsas ielā X, Bauskā.
Izskatot A.R. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums Mūsas iela X, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.XXXX, sastāv no
zemes vienības 0,1560 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXXX un pieder Bauskas novada
pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000518213;
uz zemesgabala Mūsas ielā X, Bauskā atrodas dzīvojamā māja ar būves kadastra
apzīmējumu XXXX un šķūnis ar būves kadastra apzīmējumu XXXX. Saskaņā ar Bauskas rajona
tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000527176
būves pieder A.R., personas kods XXXX, 2/3 domājamās daļas un J.R, personas kods XXXX,
1/3 domājamā daļa.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemesgrāmatā
ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kuras
atrodas ēka (būve). Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas
4.punkts noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu
iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Mūsa iela
X, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.XXX, kas sastāv no zemes vienības 0,1560 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu XXXX.
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu Uzvaras
iela 19, Bauskā
Nekustamais īpašums Uzvaras iela 19, Bauskā, kadastra Nr.4001 001 0211, sastāv no
zemesgabala 1574 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0211, dzīvojamās mājas, būves
kadastra apzīmējums 4001 001 0211 001, ar pieciem dzīvokļu īpašumiem un divām palīgēkām –
šķūņiem, būves kadastra apzīmējumi 4001 001 0211 002 un 4001 001 0211 003.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.725 nekustamais īpašums Uzvaras iela 19, Bauskā, kadastra Nr.4001 001 0211,
reģistrēts uz Bauskas pilsētas pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Bauskas
pilsētas pašvaldības finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā esošie visi pieci dzīvokļi ir privatizēti un reģistrēti zemesgrāmatā uz
privātpersonu vārda.
Tā kā nekustamais īpašums Uzvaras iela 19, Bauska, kadastra Nr.4001 001 0211, pilnībā
pieder privātpersonām, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu
dzēšamas.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta pirmo
daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Uzvaras
iela 19, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.4001 001 0211, ir izbeigušās un ieraksts
Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašuma
tiesību dzēšanai uz nekustamo īpašumu Uzvaras iela 19, Bauska, Bauskas nov., kadastra
Nr.4001 001 0211.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
Strautnieku iela 4, Bauskā
Nekustamais īpašums Strautnieku iela 4, Bauskā, kadastra Nr.4001 003 0132, sastāv no
zemes gabala 373 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 003 0132, divām dzīvojamām mājam,
būves kadastra apzīmējumi 4001 003 0132 001 un 4001 003 0132 002 ar četriem dzīvokļu
īpašumiem un palīgēkas – šķūņa, būves kadastra apzīmējums 4001 003 0132 003.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.600 nekustamais īpašums Strautnieku iela 4, Bauskā, kadastra Nr.4001 003 0132,
reģistrēts uz Bauskas pilsētas pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Bauskas
pilsētas pašvaldības finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā esošie visi četri dzīvokļi ir privatizēti un reģistrēti zemesgrāmatā uz
privātpersonu vārda.
Tā kā nekustamais īpašums Strautnieku iela 4, Bauska, kadastra Nr.4001 003 0132, pilnībā
pieder privātpersonām, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu
dzēšamas.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta pirmo
daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
Strautnieku iela 4, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.4001 003 0132, ir izbeigušās un
ieraksts Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašuma
tiesību dzēšanai uz nekustamo īpašumu Strautnieku iela 4, Bauska, Bauskas nov., kadastra
Nr.4001 003 0132.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu Rīgas iela
10, Bauskā
Nekustamais īpašums Rīgas iela 10, Bauskā, kadastra Nr.4001 003 0121, sastāv no
zemesgabala 359 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 003 0121, dzīvojamās mājas, būves
kadastra apzīmējums 4001 003 0121 001, ar sešiem dzīvokļu īpašumiem un palīgēkas – šķūņa,
būves kadastra apzīmējums 4001 003 0121 002.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.598 nekustamais īpašums Rīgas iela 10, Bauskā, kadastra Nr.4001 003 0116,
reģistrēts uz Bauskas pilsētas pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Bauskas
pilsētas pašvaldības finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā esošie visi seši dzīvokļi ir privatizēti un reģistrēti zemesgrāmatā uz
privātpersonu vārda.
Tā kā nekustamais īpašums Rīgas iela 10, Bauska, kadastra Nr.4001 003 0121, pilnībā
pieder privātpersonām, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu
dzēšamas.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta pirmo
daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Rīgas iela
10, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.4001 003 0121, ir izbeigušās un ieraksts Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašuma
tiesību dzēšanai uz nekustamo īpašumu Rīgas iela 10, Bauska, Bauskas nov., kadastra
Nr.4001 003 0121.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu Plūdoņa
iela 56, Bauskā
Nekustamais īpašums Plūdoņa iela 56, Bauskā, kadastra Nr.4001 004 0137, sastāv no
zemesgabala 1577 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0137, dzīvojamās mājas, būves
kadastra apzīmējumi 4001 004 0137 001, ar četriem dzīvokļu īpašumiem un palīgēkas – šķūņa,
būves kadastra apzīmējums 4001 004 0137 002.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.651 nekustamais īpašums Plūdoņa iela 56, Bauskā, kadastra Nr.4001 004 0137,
reģistrēts uz Bauskas pilsētas pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Bauskas
pilsētas pašvaldības finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā esošie visi četri dzīvokļi ir privatizēti un reģistrēti zemesgrāmatā uz
privātpersonu vārda.
Tā kā nekustamais īpašums Plūdoņa iela 56, Bauska, kadastra Nr.4001 004 0137, pilnībā
pieder privātpersonām, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu
dzēšamas.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta pirmo
daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Plūdoņa
iela 56, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.4001 004 0137, ir izbeigušās un ieraksts
Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašuma
tiesību dzēšanai uz nekustamo īpašumu Plūdoņa iela 56, Bauska, Bauskas nov., kadastra
Nr.4001 004 0137.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 29.decembrī

prot.Nr.28, 54.p.

Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu Plūdoņa
iela 15, Bauskā
Nekustamais īpašums Plūdoņa iela 15, Bauskā, kadastra Nr.4001 003 0116, sastāv no
zemesgabala 507 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 003 0116, dzīvojamās mājas, būves
kadastra apzīmējums 4001 003 0116 001, ar sešiem dzīvokļu īpašumiem un divām palīgēkām –
šķūņiem, būves kadastra apzīmējumi 4001 003 0116 002 un 4001 003 0116 003.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.608 nekustamais īpašums Plūdoņa iela 15, Bauskā, kadastra Nr.4001 003 0116,
reģistrēts uz Bauskas pilsētas pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Bauskas
pilsētas pašvaldības finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā esošie visi seši dzīvokļi ir privatizēti un reģistrēti zemesgrāmatā uz
privātpersonu vārda.
Tā kā nekustamais īpašums Plūdoņa iela 15, Bauska, kadastra Nr.4001 003 0116, pilnībā
pieder privātpersonām, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu
dzēšamas.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta pirmo
daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Plūdoņa iela
15, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.4001 003 0116, ir izbeigušās un ieraksts Bauskas rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesību
dzēšanai uz nekustamo īpašumu Plūdoņa iela 15, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.4001 003
0116.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.28, 55.p.

Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu Pilskalna
iela 3, Bauskā
Nekustamais īpašums Pilskalna iela 3, Bauskā, kadastra Nr.4001 001 0136, sastāv no
zemesgabala 1785 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0136, dzīvojamās mājas, būves
kadastra apzīmējums 4001 001 0136 001, ar sešiem dzīvokļu īpašumiem un palīgēkas – šķūņa,
būves kadastra apzīmējums 4001 001 0136 002.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.654 nekustamais īpašums Pilskalna iela 3, Bauskā, kadastra Nr.4001 001 0136,
reģistrēts uz Bauskas pilsētas pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Bauskas
pilsētas pašvaldības finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā esošie visi seši dzīvokļi ir privatizēti un reģistrēti zemesgrāmatā uz
privātpersonu vārda.
Tā kā nekustamais īpašums Pilskalna iela 3, Bauska, kadastra Nr.4001 001 0136, pilnībā
pieder privātpersonām, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu
dzēšamas.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta pirmo
daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Pilskalna
iela 3, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.4001 001 0136, ir izbeigušās un ieraksts Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašuma
tiesību dzēšanai uz nekustamo īpašumu Pilskalna iela 3, Bauska, Bauskas nov., kadastra
Nr.4001 001 0136.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.28, 56.p.

Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu Lāčplēša
iela 7, Bauskā
Nekustamais īpašums Lāčplēša iela 7, Bauskā, kadastra Nr.4001 003 0001, sastāv no
zemesgabala 2763 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 001 0001, dzīvojamās mājas, būves
kadastra apzīmējums 4001 001 0001 001, ar deviņiem dzīvokļu īpašumiem un palīgēkas – šķūņa,
būves kadastra apzīmējums 4001 001 0001 002.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.1 nekustamais īpašums Lāčplēša iela 7, Bauskā, kadastra Nr.4001 001 0001,
reģistrēts uz Bauskas pilsētas pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Bauskas
pilsētas pašvaldības finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā esošie visi deviņi dzīvokļi ir privatizēti un reģistrēti zemesgrāmatā uz
privātpersonu vārda.
Tā kā nekustamais īpašums Lāčplēša iela 7, Bauska, kadastra Nr.4001 001 0001, pilnībā
pieder privātpersonām, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu
dzēšamas.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta pirmo
daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Lāčplēša
iela 7, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.4001 001 0001, ir izbeigušās un ieraksts Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašuma
tiesību dzēšanai uz nekustamo īpašumu Lāčplēša iela 7, Bauska, Bauskas nov., kadastra
Nr.4001 001 0001.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.28, 57.p.

Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
Biržu iela 22, Bauskā
Nekustamais īpašums Biržu iela 22, Bauskā, kadastra Nr.4001 005 0190, sastāv no zemes
gabala 1622 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0190 un dzīvojamās mājas, būves
kadastra apzīmējums 4001 005 0190 001, ar divpadsmit dzīvokļu īpašumiem.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.384 nekustamais īpašums Biržu iela 22, Bauskā, kadastra Nr.4001 005 0190,
reģistrēts uz Bauskas pilsētas pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Bauskas
pilsētas pašvaldības finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā esošie visi divpadsmit dzīvokļi ir privatizēti un reģistrēti zemesgrāmatā
uz privātpersonu vārda.
Tā kā nekustamais īpašums Biržu iela 22, Bauska, kadastra Nr.4001 005 0190, pilnībā
pieder privātpersonām, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu
dzēšamas.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta pirmo
daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Biržu iela
22, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.4001 005 0190, ir izbeigušās un ieraksts Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašuma
tiesību dzēšanai uz nekustamo īpašumu Biržu iela 22, Bauska, Bauskas nov., kadastra
Nr.4001 005 0190.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.28, 58.p.

Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu
Baznīcas iela 6, Bauskā
Nekustamais īpašums Baznīcas iela 6, Bauskā, kadastra Nr.4001 003 0089, sastāv no
zemesgabala 1102 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 003 0089, dzīvojamās mājas, būves
kadastra apzīmējums 4001 003 0089 001, ar septiņiem dzīvokļu īpašumiem un palīgēkas – šķūņa,
būves kadastra apzīmējums 4001 003 01089 002.
Saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.727 nekustamais īpašums Baznīcas iela 6, Bauskā, kadastra Nr.4001 003 0089,
reģistrēts uz Bauskas pilsētas pašvaldības vārda. Bauskas novada pašvaldība atbilstoši
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktam ir Bauskas
pilsētas pašvaldības finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Dzīvojamā mājā esošie visi septiņi dzīvokļi ir privatizēti un reģistrēti zemesgrāmatā uz
privātpersonu vārda.
Tā kā nekustamais īpašums Baznīcas iela 6, Bauska, kadastra Nr.4001 003 0089, pilnībā
pieder privātpersonām, tad pašvaldības īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz šo nekustamo īpašumu
dzēšamas.
Ievērojot augstāk minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta pirmo
daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Baznīcas
iela 6, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.4001 003 0089, ir izbeigušās un ieraksts Bauskas
rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām ir dzēšams.
2. Uzdot iestādei „Bauskas novada administrācija” sagatavot un iesniegt Bauskas rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Bauskas novada pašvaldības īpašuma tiesību
dzēšanai uz nekustamo īpašumu Baznīcas iela 6, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.4001
003 0089.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 29.decembrī

prot.Nr.28, 59.p.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu
dzēšanu personām Bauskā
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļa (turpmāk – Nodaļa) saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta
pirmās daļas 3.punktu un nodaļas 2011.gada 31.marta reglamenta Nr.2 12.5.apakšpunktu veic
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 28.panta otrā daļa nosaka, ka pārmaksātās
nodokļu summas pēc nodokļu maksātāju pamatota iesnieguma iesniegšanas nodokļu
administrācijai un pēc nodokļu administrācijas pārbaudes novirzāmas nokavēto vai kārtējo
nodokļu maksājumu segšanai vai atmaksājamas 15 dienu laikā, ja konkrēto nodokļu likumi
neparedz citu atmaksāšanas kārtību.
Savukārt likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 16.panta 10.punkts paredz, ka nodokļu
maksātājiem ir tiesības pieprasīt pārmaksātās nodokļu summas atmaksāšanu vai novirzīšanu
kārtējo nodokļu maksājumu segšanai triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā
maksāšanas termiņa.
Nodaļa secina, ka lēmumā minētās personas saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām”
16.panta 10.punktu līdz 07.12.2016. nav izteikušas savu gribu, kā rīkoties ar nekustamā īpašuma
nodokļa pārmaksu.
Saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.1 pantu pārmaksātās nodokļu summas, ja
nodokļu maksātājs ir likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju reģistra vai triju gadu laikā no
konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa
summas atmaksu, vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai, vai attiecībā
uz to Valsts ieņēmumu dienests pieņēmis lēmumu atteikt pārmaksātās nodokļu summas
atmaksāšanu un minētais lēmums stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, vai stājies spēkā attiecīgs
tiesas nolēmums, dzēš: valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu pārmaksas – Valsts
ieņēmumu dienests; pašvaldības budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas
attiecīgās pašvaldības.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Nodaļa konstatēja, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju
kontos 07.12.2016. izveidojušās pārmaksas kopsummā 155,84 EUR, kurām ir pagājis termiņš
pieprasījuma iesniegšanai par pārmaksātās nodokļa summas atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo
vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai. Nodaļa secināja, ka pārmaksas ir dzēšamas likuma
,,Par nodokļiem un nodevām “ 25.1 panta 2.punktā noteiktajā kārtībā.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.1
panta 2.punktu, 16.panta 10.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Dzēst I.R., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu 0,01 EUR
apmērā,
2. Dzēst H.R., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu 0,01 EUR
apmērā,

3. Dzēst V.P., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu 1,08 EUR
apmērā.
4. Dzēst S.V., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu 16,06
EUR apmērā,
5. Dzēst G.G., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu 49,97
EUR apmērā,
6. Dzēst E.J., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu 1,72 EUR
apmērā,
7. Dzēst A.S., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu 0,10 EUR
apmērā,
8. Dzēst L.O., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu 0,59 EUR
apmērā,
9. Dzēst G.I., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu 19,83
EUR apmērā,
10. Dzēst nezināma maksātāja, personas kods nav, nekustamā īpašuma nodokļa
pārmaksu 35,36 EUR apmērā,
11. Dzēst AS ,,SEB” banka, reģistrācijas Nr.40003151743, nekustamā īpašuma nodokļa
pārmaksu 31.06 EUR apmērā,
12. Dzēst SIA ,,Development Projects”, reģistrācijas Nr.40003459449, nekustamā
īpašuma nodokļa pārmaksu 0,01 EUR apmērā,
13. Dzēst SIA ,,Strīķeri”, reģistrācijas Nr.43601014817, nekustamā īpašuma nodokļa
pārmaksu 0,01 EUR apmērā,
14. Dzēst SIA ,,LKB Property”, reģistrācijas Nr.40103293763, nekustamā īpašuma
nodokļa pārmaksu 0,01 EUR apmērā,
15. Dzēst SIA ,,AGB”, reģistrācijas Nr.43603036414, nekustamā īpašuma nodokļa
pārmaksu 0,02 EUR apmērā.
Kopējā dzēstā pārmaksas summa 155,84 EUR (viens simts piecdesmit pieci euro, 84 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.
Domes priekšsēdētājs
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Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādu un
ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu personām Bauskā
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļas (turpmāk – nodaļa) saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta
pirmās daļas 3.punktu un nodaļas 2011.gada 31.marta reglamenta Nr.2 12.5.apakšpunktu veic
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 sestajā prim daļā
paredzētajā gadījumā, 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, 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 līdz 17.11.2016. ir parādi, par kuriem samaksas termiņš ir iestājies sākot
ar 17.11.2013. Tātad 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 personām piedzenamā parāda kopsumma nepārsniedz 15 EUR
kā arī to, ka konkrētajā gadījumā attiecībā uz iepriekš minēto personu nodokļu parādiem
kopsummā 72,18 EUR nav pieņemti lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu triju gadu
laikā no maksājuma termiņa iestāšanās. Tātad nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādi, kā arī ar
to saistītās nokavējuma naudas, kopsummā 72,18 EUR, ir dzēšami.
Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.pasnta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts ieņēmumu
dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sesto1 daļu, 25.panta pirmo un trešo
daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Dzēst E.A., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 10,82 EUR
apmērā, tai skaitā pamatparādu 5,41 EUR un nokavējuma naudu 5,41 EUR.

2. Dzēst I.B., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 15 EUR
apmērā, tai skaitā pamatparādu 9,10 EUR un nokavējuma naudu 5,90 EUR.
3. Dzēst S.B., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 8,91 EUR
apmērā, tai skaitā: pamatparādu 4,52 EUR un nokavējuma naudu 4,39 EUR.
4. Dzēst R.T., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 14,22 EUR
apmērā, tai skaitā: pamatparādu 7,11 EUR un nokavējuma naudu 7,11 EUR.
5. Dzēst M.M., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 14,24 EUR,
tai skaitā pamatparāds 7,12 EUR, un nokavējuma nauda 7,12 EUR.
6. Dzēst SIA „Zemgales bekons”, reģistrācijas Nr.43603014915, nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 8,99 EUR apmērā, tai skaitā: pamatparādu 4,85 EUR un
nokavējuma naudu 4,14 EUR.
2. Gadījumā, ja 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.
Kopējā dzēstā pamatparāda un nokavējuma naudas summa 72,18 EUR (septiņdesmit divi
euro, 18 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.
Domes priekšsēdētājs
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Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda
dzēšanu SIA „Alternatīvie siltuma elementi”
Bauskas novada dome, izskatot jautājumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Alternatīvie siltuma elementi” (turpmāk– SIA „Alternatīvie siltuma elementi”), vienotais
reģistrācijas Nr.40003216715, 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 „Alternatīvie siltuma elementi” par tās bijušo nekustamo īpašumu Upmalas iela 7,
Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr.4001 002 0199, laika periodā no 01.01.2009. līdz 30.09.2012.
ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds 5 671,92 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds
4 597,18 EUR un nokavējuma nauda 1 074,74 EUR.
Ar Bauskas rajona tiesas 19.08.2010. spriedumu lietā Nr.C10066410 tika pasludināts
parādnieka SIA „Alternatīvie siltuma elementi” maksātnespējas process.
Bauskas novada pašvaldība, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 73.pantu „Kreditoru
prasījumu iesniegšana”, 28.10.2010. pieteica nenodrošinātā kreditora prasījumu Nr.2-11.21/394
par summu 1 426,07 LVL vai 2029,11 EUR (divi tūkstoši divdesmit deviņi euro, 11 centi), tai
skaitā galvenā prasījuma summa 1 824,66 EUR un blakus prasījuma summa 204,45 EUR.
SIA „Alternatīvie siltuma elementi” nekustamā īpašuma nodokļa parāds par laika periodu pēc
procesa pasludināšanas, t.i., no 19.08.2010.līdz 30.09.2012. summā 3 642,81 EUR, tai skaitā
pamatparāds 2 772,52 EUR un nokavējuma nauda 870,29 EUR.
Ar Bauskas rajona tiesas 27.08.2012. lēmumu Nr.C10066410 apstiprināts SIA „Alternatīvie
siltuma elementi” piederošā nekustamā īpašuma Upmalas iela 7, Bauskā izsoles pārdošanas akts,
kas stājās spēkā 06.09.2012. Personai īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu izbeigušās un
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums, pamatojoties uz likuma ,,Par nekustamā
īpašuma nodokli” 7.panta trešās daļas 2.punktu, beidzās 30.09.2012.
Ar 12.01.2016. Bauskas rajona tiesas spriedumu lietā Nr.C10066410 nolemts izbeigt
maksātnespējīgās SIA „Alternatīvie siltuma elementi” maksātnespējas procesa lietu.
08.02.2016. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Alternatīvie siltuma elementi”, reģistrācijas
Nr.40003216715, izslēgta no komercreģistra, lēmums Nr.KMR00092222825290.
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 „Alternatīvie siltuma elementi” 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 „Alternatīvie siltuma elementi”, reģistrācijas
Nr.40003216715, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 5 671,92 EUR apmērā, tai skaitā
pamatparāds 4 59718 EUR un nokavējuma nauda 1074,74 EUR.
2. Gadījumā, ja 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 priekšsēdētājs
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Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar tiem saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu personām Ceraukstes, Brunavas, Mežotnes
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 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 sestajā prim 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 līdz 15.12.2016. ir parādi, par kuriem samaksas termiņš ir iestājies sākot
ar 15.12.2013., 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 šā lēmuma norādītajām 16 personām piedzenamā parāda
kopsumma nepārsniedz 15 EUR, kā arī to, ka konkrētajā gadījumā attiecībā uz. iepriekš minēto
personu nodokļu parādiem kopsummā 80,34 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 80,34 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 internetā informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Ievērojot 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 M.B., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
0,04 EUR
apmērā, tai skaitā: pamatparāds 0,02 EUR un nokavējuma nauda 0,02 EUR.
2. Dzēst J.F., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,12 EUR apmērā,
tai skaitā: pamatparāds 0,06 EUR un nokavējuma nauda 0,06 EUR.
3. Dzēst A.S., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,64 EUR apmērā,
tai skaitā: pamatparāds 0,41 EUR un nokavējuma nauda 0,23 EUR.
4. Dzēst I.L., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,06 EUR apmērā,
tai skaitā: pamatparāds 0,04 EUR un nokavējuma nauda 0,02 EUR.
5. Dzēst A.T., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 14,95 EUR apmērā,
tai skaitā: pamatparāds 8,27 EUR un nokavējuma nauda 6,68 EUR.
6. Dzēst E.S., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,07 EUR apmērā,
tai skaitā: pamatparāds 0,05 EUR un nokavējuma nauda 0,02 EUR.
7. Dzēst V.B., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 3,36 EUR apmērā,
tai skaitā: pamatparāds 1,68 EUR un nokavējuma nauda 1,68 EUR.
8. Dzēst A.M., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 10,78 EUR apmērā,
tai skaitā: pamatparāds 5,39 EUR un nokavējuma nauda 5,48 EUR.
9. Dzēst A.K., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 14,98 EUR apmērā,
tai skaitā: pamatparāds 9,76 EUR un nokavējuma nauda 5,22 EUR.
10. Dzēst A.Š., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,05 EUR apmērā,
tai skaitā: pamatparāds 0,03 EUR un nokavējuma nauda 0,02 EUR.
11. Dzēst B.K., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 2,39 EUR apmērā,
tai skaitā: pamatparāds 1,36 EUR un nokavējuma nauda 1,03 EUR.
12. Dzēst E.M., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 0,16 EUR apmērā,
tai skaitā: pamatparāds 0,10 EUR un nokavējuma nauda 0,06 EUR.
13. Dzēst V.Ņ., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 2,75 EUR apmērā,
tai skaitā: pamatparāds 1,52 EUR un nokavējuma nauda 1,23 EUR.
14. Dzēst V.N., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 14,96 EUR
apmērā, tai skaitā: pamatparāds 12,96 EUR un nokavējuma nauda 2,00 EUR.
15. Dzēst G.K., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 14,98 EUR
apmērā, tai skaitā: pamatparāds 10,16 EUR un nokavējuma nauda 4,82 EUR.
16. Dzēst SIA ,,Rudzāts Agro”, reģ.Nr.42403023653, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
0,05 EUR apmērā, tai skaitā: pamatparāds 0,03 EUR un nokavējuma nauda 0,02 EUR.
17. Gadījumā, ja 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.
18. Publicēt Bauskas novada mājaslapā internetā informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa
parādu dzēšanu.
Kopējā dzēstā pamatparāda un nokavējuma naudas summa – 80,34 EUR (astoņdesmit euro,
34 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.
Domes priekšsēdētājs
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Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu V.S.
Bauskas novada dome izskatīja jautājumu par V.S., personas kods XXXX, nekustamā
īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Izvērtējot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības,
tika konstatēts:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļa, veicot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, konstatēja nekustamā īpašuma
nodokļa parāda esamību personai, kura ir mirusi. Saskaņā ar pašvaldības nekustamā īpašuma
nodokļa datu bāzē esošo informāciju V.S., personas kods XXXX, miris 2013.gada 8.februārī.
V.S. par pastāvīgā lietošanā piešķirto zemesgabalu 2,8 ha platībā Brunavas pagastā laika
periodā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 1.martam ir izveidojies nekustamā īpašuma
nodokļa parāds 183,65 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 100,14 EUR, nokavējuma nauda 83,51
EUR.
V.S. pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
4046 014 0031, kas atrodas Bauskas novada Brunavas pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmās daļas 4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2007.gada 1. septembrī.
Zemes lietotājs izmantojis zemes nomas pirmtiesības. Starp Bauskas rajona Brunavas pagasta
pašvaldību un V.S. 2007.gada 23.oktobrī noslēgts zemes nomas līgums Nr.18.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumu „Par zemes ,,Viesturi” 2,8
ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXX piekritību ” noteikts, ka zemes vienība 2,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējums XXXX turpmāk izmantojama kā pašvaldībai piekritīga zeme.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju (iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas sistēma
,,PERS”) un normatīvo aktu prasības, tika konstatēts, ka mirušajai personai mantinieku nav.
Saskaņā ar Civillikuma 693.panta otro daļu ja mantojuma pieņemšanai mantojuma atstājējs
noteicis zināmu termiņu, tad ieceltam mantiniekam tas jāievēro. Ja tāds termiņš nav noteikts, bet
mantinieki ir uzaicināti, tad mantot aicinātajam sava griba par mantojuma pieņemšanu jāizteic līdz
uzaicinājumā noliktam termiņam. Ja uzaicinājums nav bijis, tad mantiniekam jāizsaka sava griba
pieņemt mantojumu gada laikā, skaitot no mantojuma atklāšanās dienas.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka valsts
budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas
Valsts ieņēmumu dienests dzēš fiziskai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja
nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas,
nokavējuma naudas.
Savukārt iepriekš minētā 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.
Ievērojot iepriekš minēto, secināms, ka V.S. 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, Bauskas novada dome nolemj:
1. Dzēst mirušā V.S., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 183,65 EUR
apmērā, tai skaitā pamatparādu 100,14 EUR un nokavējuma naudu 83,51 EUR.
2. Gadījumā, ja šajā lēmumā minētai 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 pieaugošo 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 priekšsēdētājs
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Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu J.Š.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 3.punktu un
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu
nodaļas (turpmāk – nodaļa) 2011.gada 31.marta reglamenta Nr.2 12.5.apakšpunktu, nodaļa veic
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Izskatot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošos datus, nodaļa konstatēja, ka nekustamo
īpašumu ,,Jaun-Brunava”, Brunavas pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr.4046 001 0007, un
,,Mežamājas”, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr. 4050 009 0116, bijušais īpašnieks
J.S. (J.S., personas kods nav zināms), miris 2009.gada 28.decembrī. Par īpašumu ,,Jaun-Brunava”,
Brunavas pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr.4046 001 0007, ir nekustamā īpašuma nodokļa
parāds 2 154,40 EUR, tai skaitā pamatparāds 1 177,78 EUR un nokavējuma nauda 976,62 EUR.
Par īpašumu ,,Mežamājas”, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr.4050 009 0116, ir
nekustamā īpašuma nodokļa parāds 6 027,67 EUR, tai skaitā pamatparāds 3 119,86 EUR un
nokavējuma nauda 2 907,81 EUR.
2011.gada 29.jūlijā Zemgales Apgabaltiesas zvērināta notāre Aija Biezā sastādījusi aktu
Nr.2147 par mantojuma lietas izbeigšanu, jo mantinieki izsludinātajā termiņā nav pieteikušies,
mantojamā manta atzīstama par bezmantinieku mantu un saskaņā ar Civillikuma 416.pantu piekrīt
valstij.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka nodokļu
parādu dzēš nodokļu maksātājam – fiziskai personai–viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no
mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu 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.
Ievērojot iepriekš minēto, Bauskas novada dome atzīst, ka J.Š. (personas kods nav zināms),
mirušas 2009.gada 28.decembrī, un kuras īpašums atzīts par bezsaimnieka mantu, nekustamā
īpašuma nodokļa parāds 8 182,07 EUR, tai skaitā pamatparāds 4 297,64 EUR un nokavējuma
nauda 3 884,43 EUR, ir dzēšams.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta trešo daļu, Bauskas novada
dome nolemj:
1. Dzēst J.Š. (personas kods nav zināms), nekustamā īpašuma nodokļa parādu 8 182,07 EUR
(astoņi tūkstoši viens simts astoņdesmit divi euro, 7 centi), tai skaitā pamatparāds 4 297,64
EUR un nokavējuma nauda 3 884,43 EUR.
2. Gadījumā, ja 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.
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 priekšsēdētājs
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Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Ā.A.
Bauskas novada dome izskatīja jautājumu par Ā.A., personas kods XXXX, nekustamā
īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Izvērtējot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvo aktu prasības,
tika konstatēts:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un
finanšu nodaļa, veicot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu, konstatēja nekustamā īpašuma
nodokļa parāda esamību personai, kura ir mirusi. Saskaņā ar pašvaldības nekustamā īpašuma
nodokļa datu bāzē esošo informāciju Ā.A., personas kods XXXX, mirusi 2008.gada 30.decembrī.
Ā.A. par pastāvīgā lietošanā piešķirto zemesgabalu 2,53 ha platībā Brunavas pagastā laika
periodā no 2002.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim ir izveidojies nekustamā īpašuma
nodokļa parāds 77,94 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 38,96 EUR, nokavējuma nauda 37,26
EUR un līdz 2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda palielinājuma nauda 1,72 EUR.
Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” Pārejas noteikumu 85.punkts nosaka, ka konkrētajam
nodokļa pamatparādam līdz 2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda palielinājuma
nauda tiek summēta ar nokavējuma naudu.
Ā.A. pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību 2,53 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
XXXX, kas atrodas Bauskas novada Brunavas pagastā, ir izbeigušās Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktā un 23.panta divpadsmitās daļas noteiktajā datumā – 2007.gada 1. septembrī.
Iespējamie mantinieki nav pieteikušies, nav izmantojuši zemes nomas pirmtiesības. Starp
Bauskas rajona Brunavas pagasta pašvaldību un iespējamiem mantiniekiem nav noslēgts zemes
nomas līgums.
Saskaņā ar VZD Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 13.septembra lēmumu Nr.15-22/Z183 „Par zemes ,,Iegātņi” 2,53 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4046 021 0041 piekritību”, zemes
vienība 2,53 ha platībā ar kadastra apzīmējumu XXXX turpmāk iekļaujama zemes rezerves fondā.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju (iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas sistēma
,,PERS”) un normatīvo aktu prasības, tika konstatēts, ka mirušajai personai mantinieku nav.
Saskaņā ar Civillikuma 693.panta otro daļu, ja mantojuma pieņemšanai mantojuma atstājējs
noteicis zināmu termiņu, tad ieceltajam mantiniekam tas jāievēro. Ja tāds termiņš nav noteikts, bet
mantinieki ir uzaicināti, tad mantot aicinātam sava griba par mantojuma pieņemšanu jāizteic līdz
uzaicinājumā noliktam termiņam. Ja uzaicinājums nav bijis, tad mantiniekam jāizsaka sava griba
pieņemt mantojumu gada laikā, skaitot no mantojuma atklāšanās dienas.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka valsts
budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas
Valsts ieņēmumu dienests dzēš fiziskai personai - nodokļu maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja
nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas,
nokavējuma naudas.

Savukārt iepriekš minētā 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.
Ievērojot iepriekš minēto, secināms, ka Ārijas Akermanes 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, Bauskas novada dome nolemj:
1. Dzēst mirušās Ā.A., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 77,94 EUR
apmērā, tai skaitā pamatparāds 38,96 EUR un nokavējuma nauda 38,98 EUR.
2. Gadījumā, ja 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 pieaugošo 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 priekšsēdētājs
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Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu personām Gailīšu un Īslīces
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 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 euro.
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 šā likuma 26.panta sestajā prim daļā paredzētajā gadījumā, ja triju
gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu.
Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.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.
Nodaļa konstatēja, ka T.J., personas kods XXXX, M.K., personas kods XXXX, V.N.,
personas kods XXXX, A.N., personas kods XXXX, R.O., personas kods XXXX, P.P., personas
kods XXXX, A.Š, personas kods XXXX un L.G., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma
nodokļa parāda kopsumma nepārsniedz 15 euro, ir pagājuši trīs gadi no maksāšanas termiņa
iestāšanās un šajā laikā nav pieņemti lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Līdz ar to secināms, ka minētajām personām nekustamā īpašuma nodokļa parādi un ar to
saistītā nokavējuma nauda ir dzēšami.
Ievērojot 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 T.J., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 10,77 EUR (desmit euro,
77 centi), tai skaitā pamatparāds 6,63 EUR un nokavējuma nauda 4,14 EUR.
2. Dzēst M.K., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 12,25 EUR (divpadsmit
euro, 25 centi), tai skaitā pamatparāds 7,29 EUR un nokavējuma nauda 4,96 EUR.
3. Dzēst V.N., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 13,95 EUR (trīspadsmit
euro, 95 centi), tai skaitā pamatparāds 8,33 EUR un nokavējuma nauda 5,62 EUR.
4. Dzēst A.N., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 8,03 EUR (astoņi euro,
03 centi), tai skaitā pamatparāds 4,55 EUR un nokavējuma nauda 3,48 EUR.
5. Dzēst R.O., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 3,65 EUR (trīs euro, 65
centi), tai skaitā pamatparāds 2,32 EUR un nokavējuma nauda 1,33 EUR.

6. Dzēst P.P., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1,34 EUR (viens euro,
34 centi), tai skaitā pamatparāds 0,85 EUR un nokavējuma nauda 0,49 EUR.
7. Dzēst A.Š., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 9,40 EUR (deviņi euro,
40 centi), tai skaitā pamatparāds 6,02 EUR un nokavējuma nauda 3,38 EUR.
8. Dzēst L.G., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa 14,80 EUR (četrpadsmit euro,
80 centi), tai skaitā pamatparāds 8,90 EUR un nokavējuma nauda 5,90 EUR.
9. Gadījumā, ja šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādus,
nodokļa parāda apmērs dzēšanas brīdī 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 priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.28, 67.p.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu V.V.
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 nekustamā
īpašuma nodokļa administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Izskatot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, Nodaļa konstatēja, ka
pašvaldības nekustamā īpašuma (dzīvokļa) ,,Centrs 17”-X, Pastališķi, Īslīces pagasts, Bauskas
novads, kadastra numurs XXXX, bijušais īrnieks V.V., personas kods XXXX, miris 2011.gada
23.aprīlī.
V.V. par minēto īpašumu ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 28,46 EUR, tai skaitā
pamatparāds 14,23 EUR un nokavējuma nauda 14,23 EUR.
Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka nodokļu
parādu dzēš fiziskai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no
mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu 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.
Nodaļa konstatēja, ka laikrakstā ,,Latvijas Vēstnesis” nav publicēts sludinājums par V.V.
mantojuma atklāšanos un Latvijas „Notāru datu izplatīšanas sistēmā” (NDIS) nav reģistrēta
personas mantojuma lieta. Līdz ar to Nodaļa kā kreditors nav pieteikusi savu pretenziju uz V.V.
atstāto mantojumu.
Minētajai personai nav reģistrēti nekustamie īpašumi Latvijas Republikā.
Līdz ar to secināms, ka V.V. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu (dzīvokli)
,,Centrs 17”-X, Pastališķi, Īslīces pagasts, Bauskas novads, kadastra numurs XXXX, ir dzēšams.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un 25.panta trešo
daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Dzēst V.V., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 28,46 EUR
(divdesmit astoņi euro, 46 centi), tai skaitā pamatparāds 14,23 EUR un nokavējuma nauda
14,23 EUR.
2. Gadījumā, ja šajā lēmumā minētajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu,
nodokļa parāda apmērs dzēšanas brīdī 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 priekšsēdētājs
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prot.Nr.28, 68.p.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu N.V.
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 nekustamā
īpašuma nodokļa administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Izskatot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, Nodaļa konstatēja, ka
pašvaldības nekustamā īpašuma (dzīvokļa) ,,Centrs 17”-X, Pastališķi, Īslīces pagasts, Bauskas
novads, kadastra numurs XXXX, bijušā īrniece N.V., personas kods XXXX, mirusi 2012.gada
16.aprīlī.
N.V. par minēto īpašumu ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 41,32 EUR, tai skaitā
pamatparāds 21,32 EUR un nokavējuma nauda 20,00 EUR.
Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka nodokļu
parādu dzēš fiziskai personai – nodokļu maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no
mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu 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.
Nodaļa konstatēja, ka laikrakstā ,,Latvijas Vēstnesis” nav publicēts sludinājums par N.V.
mantojuma atklāšanos un Latvijas „Notāru datu izplatīšanas sistēmā” (NDIS) nav reģistrēta
personas mantojuma lieta. Līdz ar to Nodaļa kā kreditors nav pieteikusi savu pretenziju uz N.V.
atstāto mantojumu.
Minētajai personai nav reģistrēti nekustamie īpašumi Latvijas Republikā.
Līdz ar to secināms, ka N.V. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu (dzīvokli)
,,Centrs 17”-X, Pastališķi, Īslīces pagasts, Bauskas novads, kadastra numurs XXXX, ir dzēšams.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un 25.panta trešo
daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Dzēst N.V., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 41,39 EUR
(četrdesmit viens euro, 39 centi), tai skaitā pamatparāds 21,32 EUR un nokavējuma nauda
20,07 EUR.
2. Gadījumā, ja šajā lēmumā minētajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu,
nodokļa parāda apmērs dzēšanas brīdī 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 priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.28, 69.p.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu G.S.
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 nekustamā
īpašuma nodokļa administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Izskatot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, Nodaļa konstatēja, ka
pašvaldības nekustamā īpašuma (dzīvokļa) ,,Centrs 17”-X, Pastališķi, Īslīces pagasts, Bauskas
novads, kadastra numurs XXXX, bijušā īrniece G.S., personas kods XXXX, mirusi 2012.gada
11.janvārī.
G.S. par minēto īpašumu ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 41,24 EUR, tai skaitā
pamatparāds 21,34 EUR un nokavējuma nauda 19,90 EUR.
Likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka nodokļu
parādu dzēš fiziskai personai – nodokļu maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no
mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Saskaņā ar likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu 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.
Nodaļa konstatēja, ka laikrakstā ,,Latvijas Vēstnesis” nav publicēts sludinājums par G.S.
mantojuma atklāšanos un Latvijas „Notāru datu izplatīšanas sistēmā” (NDIS) nav reģistrēta
personas mantojuma lieta. Līdz ar to Nodaļa kā kreditors nav pieteikusi savu pretenziju uz G.S.
atstāto mantojumu.
Minētajai personai nav reģistrēti nekustamie īpašumi Latvijas Republikā.
Līdz ar to secināms, ka G.S. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu (dzīvokli)
,,Centrs 17”-X, Pastališķi, Īslīces pagasts, Bauskas novads, kadastra numurs XXXX, ir dzēšams.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likuma ,,Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un 25.panta trešo
daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Dzēst G.S., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 41,30 EUR
(četrdesmit viens euro, 30 centi), tai skaitā pamatparāds 21,34 EUR un nokavējuma nauda
19,96 EUR.
2. Gadījumā, ja šajā lēmumā minētajai personai, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu,
nodokļa parāda apmērs dzēšanas brīdī 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 priekšsēdētājs
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prot.Nr.28, 70.p.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu S.S.
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 nekustamā
īpašuma nodokļa administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Nodaļa, izskatot jautājumu par S.S., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa
parāda un nokavējuma naudas dzēšanu un izvērtējot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošo
informāciju un normatīvo aktu prasības, konstatēja:
ar 2014.gada 22.jūlija Bauskas rajona tiesas lēmumu lietā Nr.C10066114 pasludināts S.S.,
personas kods XXXX, maksātnespējas process;
ar 2015.gada 21.septembra Bauskas rajona tiesas lēmumu lietā Nr.C10066114 pabeigta S.S.
bankrota procedūra un apstiprināts saistību dzēšanas plāns.
Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo daļu, 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.
Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.panta trešo daļu lēmumu par parādnieka atbrīvošanu
no atlikušajām saistībām, kas norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā, pieņem tiesa,
pabeidzot saistību dzēšanas procedūru.
Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 165.panta pirmo daļu parādnieks iesniedz tiesai
pieteikumu par saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu, ja viņš pilnā apmērā ir nokārtojis visas
fiziskās personas saistību dzēšanas plānā iekļautās saistības un ir izpildījis fiziskās personas
saistību dzēšanas plānu.
Maksātnespējas likuma 165.panta ceturtajā daļā noteikts, ka, izbeidzot saistību dzēšanas
procedūru, tiesa vienlaikus izbeidz fiziskās personas maksātnespējas procesu.
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 363.28 panta pirmās daļas 5.punktu pēc fiziskās personas
maksātnespējas procesa pasludināšanas tiesa, pamatojoties uz attiecīgu pieteikumu, lemj par
fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu.
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 363.35 panta trešo daļu, apstiprinot saistību dzēšanas
procedūras izbeigšanu, tiesa lemj par to saistību dzēšanu, kuras nav izpildītas saistību dzēšanas
procesa laikā.
Bauskas rajona tiesa 2016.gada 17.novembra lēmumā lietā Nr.C10066114 atzina, ka S.S.
saistību dzēšanas procedūras laikā ir izpildījusi savu pienākumu atbilstoši apstiprinātajam saistību
dzēšanas plānam, ir beidzies saistību dzēšanas plāna īstenošanas termiņš, līdz ar to saskaņā ar
Maksātnespējas likuma 165.panta pirmās, ceturtās un piektās daļas un 164.panta pirmās daļas
noteikumiem ir pamats izbeigt saistību dzēšanas procedūru un maksātnespējas procesu un atbrīvot
parādnieci no atlikušajām saistību dzēšanas plānā norādītajām saistībām.

Bauskas novada administrācija 2014.gada 13.augustā pieteica kreditora prasījumu Nr.717/163 , summā 112,75 EUR, tajā skaitā pamatparāds 83,05 EUR un nokavējuma nauda 29,70
EUR.
Bauskas novada dome konstatēja, ka S.S. kreditora prasījuma segšanas maksātnespējas
procesa ietvaros ir veiktas iemaksas kopsummā 6,78 EUR.
Ar Bauskas rajona tiesas 2016.gada 17.novembra lēmumu lietā Nr.C10066114 nolemts
izbeigt S.S., personas kods XXXX, saistību dzēšanas procedūru un maksātnespējas procesu, kā arī
dzēst saistību dzēšanas plānā norādītās neizpildītās saistības pret Bauskas novada administrāciju,
reģistrācijas Nr.90009116223.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo un trešo
daļu, 165.panta pirmo, ceturto un piekto daļu, Civilprocesa likuma 363.28 panta pirmās daļas
5.punktu un 363.28 panta pirmās daļas 5.punktu, Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmās
daļas 1.punktu un 67.panta septīto daļu, Bauskas rajona tiesas 2016.gada 17.novembra lēmumu
lietā Nr.C10066114, Bauskas novada dome nolemj:
Dzēst S.S., personas kods XXXX, maksātnespējas procesa saistību dzēšanas plānā norādītās
neizpildītās saistības pret Bauskas novada administrāciju, reģistrācijas Nr. 90009116223,
nekustamā īpašuma nodokļa parādu 105,97 EUR (viens simts pieci euro, 97 centi), tai skaitā
pamatparāds 76,27 EUR un nokavējuma nauda 29,70 EUR.
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 priekšsēdētājs
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prot.Nr.28, 71.p.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu S.L.
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.
Nodaļa, izskatot jautājumu par S.L., personas kods XXXX, nekustamā īpašuma nodokļa
parāda un nokavējuma naudas dzēšanu un izvērtējot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošo
informāciju un normatīvo aktu prasības, konstatēja:
Ar 2012.gada 15.jūnija Bauskas rajona tiesas lēmumu lietā Nr.C10071212, pasludināts S.L.,
personas kods XXXX, maksātnespējas process.
Ar 2013.gada 2.aprīļa Bauskas rajona tiesas lēmumu lietā Nr.C10071212 apstiprināts S.L.
saistību dzēšanas plāns.
Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo daļu, 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 apturētas izpildu lietvedības par
dzēsto saistību piedziņu tiek izbeigtas.
Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.panta trešo daļu, lēmumu par parādnieka atbrīvošanu
no atlikušajām saistībām, kas norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā, pieņem tiesa,
pabeidzot saistību dzēšanas procedūru.
Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 165.panta pirmo daļu parādnieks iesniedz tiesai
pieteikumu par saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu, ja viņš pilnā apmērā ir nokārtojis visas
fiziskās personas saistību dzēšanas plānā iekļautās saistības un ir izpildījis fiziskās personas
saistību dzēšanas plānu.
Maksātnespējas likuma 165.panta ceturtajā daļā noteikts, ka, izbeidzot saistību dzēšanas
procedūru, tiesa vienlaikus izbeidz fiziskās personas maksātnespējas procesu.
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 363.28 panta pirmās daļas 5.punktu pēc fiziskās personas
maksātnespējas procesa pasludināšanas tiesa, pamatojoties uz attiecīgu pieteikumu, lemj par
fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu.
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 363.35 panta trešo daļu, apstiprinot saistību dzēšanas
procedūras izbeigšanu, tiesa lemj par to saistību dzēšanu, kuras nav izpildītas saistību dzēšanas
procesa laikā.
Bauskas rajona tiesa 2015.gada 9.jūnija lēmumā lietā Nr.C10071212 atzina, ka S.L. saistību
dzēšanas procedūras laikā ir izpildījusi savu pienākumu atbilstoši apstiprinātajam saistību
dzēšanas plānam, ir beidzies saistību dzēšanas plāna īstenošanas termiņš, līdz ar to saskaņā ar
Maksātnespējas likuma 165.panta pirmās, ceturtās un piektās daļas un 164.panta pirmās daļas
noteikumiem ir pamats izbeigt saistību dzēšanas procedūru un maksātnespējas procesu un atbrīvot
parādnieci no atlikušajām saistību dzēšanas plānā norādītajām saistībām.

Bauskas novada administrācija 2012.gada 9.oktobrī pieteica kreditora prasījumu Nr.7-17/102
summā Ls 8,32 (11,84 EUR), tajā skaitā pamatparāds Ls 7,43 (10,57 EUR) un nokavējuma nauda
Ls 0,89 (1,27 EUR).
Bauskas novada dome konstatēja, ka S.L. kreditora prasījuma segšanas maksātnespējas
procesa ietvaros ir veiktas iemaksas kopsummā 2,58 EUR.
Ar Bauskas rajona tiesas 2015.gada 9.jūnija lēmumu lietā Nr.C10071212 nolemts izbeigt S.L.
personas kods XXXX, saistību dzēšanas procedūru un maksātnespējas procesu, kā arī dzēst
saistību dzēšanas plānā norādītās neizpildītās saistības pret Bauskas novada administrāciju,
vienotais reģistrācijas Nr.90009116223.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo un trešo
daļu, 165.panta pirmo, ceturto un piekto daļu, Civilprocesa likuma 363.28 panta pirmās daļas
5.punktu un 363.28 panta pirmās daļas 5.punktu, Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmās
daļas 1.punktu un 67.panta septīto daļu, Bauskas rajona tiesas 2015.gada 9.jūnija lēmumu lietā
Nr.C10071212, Bauskas novada dome nolemj:
Dzēst S.L., personas kods XXXX, maksātnespējas procesa saistību dzēšanas plānā norādītās
neizpildītās saistības pret Bauskas novada administrāciju, reģistrācijas Nr.90009116223,
nekustamā īpašuma nodokļa parādu 9,26 EUR (deviņi euro, 26 centi), tai skaitā pamatparāds 7,99
EUR un nokavējuma nauda 1,27 EUR.
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 priekšsēdētājs
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 29.decembrī

prot.Nr.28, 72.p.

Par Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” amatu saraksta apstiprināšanu
2017.gadā, palielinoties minimālajai mēneša darba algai no esošajiem 370 euro līdz 380
euro mēnesī, ar 2017.gada 1.janvāri Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Saimnieciskās nodaļas apkopējām un ēku un teritorijas uzraugam noteiktā mēneša
darba alga jāpalielina līdz minimālajai mēneša darba algai.
Sakarā ar papildu telpu uzkopšanu Katoļu ielā 3, Bauskā (Uzņēmuma reģistra telpas)
Bauskas novada administrācijas Saimnieciskās nodaļas apkopēju slodze maināma no „4,5” uz
„4,6”.
Pēdējos gados Latvijā ir pieaugusi vidējās 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.
Ievērojot visus iepriekš minētos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.un 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2015.gada 24.novembra noteikumiem 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” 50.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
nolikuma 2.pielikumu „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” amatu saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” amatu saraksts
uz 5 lp.
Domes priekšsēdētājs
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APSTIPRINĀTS
Bauskas novada domes sēdē
2016.gada 29.decembrī
(prot. Nr.28, 72.p.)
2.pielikums

Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
amatu saraksts
Attīstības un plānošanas nodaļa
Nr.
p.k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

1.
2.
3.
4.

Nodaļas vadītājs
Teritorijas plānotājs
Projektu vadītājs
Veselības
veicināšanas
koordinētājs

32 IIIB
51 IVA
32 IIC

12
11
10

1546
1267
1117

1
1
4

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1546
1267
4468

32 IIC

10

1066

1

1066

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1546
2234

Juridiskā nodaļa
Nr.
p.k.

1.
2.

Amats

Nodaļas vadītājs
Jurists

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

21 VA
21 IIIB

12
10

1546
1117

1
2

Iepirkumu nodaļa
Nr.
p.k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amatu
mēnešalga
euro

Amatu
vienība

1.
2.

Nodaļas vadītājs
Vecākais iepirkumu
speciālists
Iepirkumu speciālists

2V

12

1546

1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1546

2 IV
2 III B

11
9

1117
988

1
3

1117
2964

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1267
1031

3.

Kanceleja
Nr.p
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amatu
mēnešalga
euro

Amatu
vienība

1.
2.

Kancelejas vadītājs
Pašvaldības sekretārs

18.3 V A
17 II

11
9

1267
1031

1
1

1

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Lietvedis
Lietvedis
Klientu
apkalpošanas
speciālists
Datorsistēmu un
datortīklu galvenais
administrators
Datorsistēmu un
datortīklu
administrators
Datortehniķis

18.3 III
18.3 III

8
8

933
881

2
1

1866
881

23 IIA

6

559

1

559

19.3 II B

11

1267

1

1267

19.6 III
19.6 II

10
8

1117
988

1
1

1117
988

Dzimtsarakstu nodaļa
Nr.p
.k.

1.
2.
3.

Amats

Nodaļas vadītājs
Nodaļas vadītāja
vietnieks
Inspektors

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

46 III

10

1160

1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1160

46 III
46 II

10
9

1096
945

1
1

1096
945

Bauskas novada Būvvalde
Nr.p
.k.

1.
2.
3.
4.

5.

Amats

Vadītājs
Būvinspektors
Arhitekts
Ģeogrāfiskās
informācijas
sistēmas speciālists
Lietvedis

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

51 IVB
51 IVB
51 IV A

12
12
11

1546
1546
1267

1
1
1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1546
1546
1267

51 III
18.3 III

10
8

1117
881

1
1

1117
881

Saimnieciskā nodaļa
Nr.p.
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

1.
2.

Nodaļas vadītājs
Nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas
galvenais speciālists
Nekustamā īpašuma
vecākais speciālists
Būvinženieris

3V

12

1546

1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1546

3 IV

11

1117

1

1117

20 II
20 III

9
10

988
1117

1
1

988
1117

3.
4.

2

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Projektu vadītājs
inženierbūvēs
Projektu vadītājs
ēkās un būvēs
Būvtehniķis
Iedzīvotāju
reģistrēšanas un
dzīvokļu lietu
speciālists
Nekustamā īpašuma
speciālists
Saimniecības
pārzinis
Apkopējs
Ēkas un teritorijas
uzraugs

32 IIC

10

1117

1

1117

32 IIC
20 II

10
9

1117
988

1
1

1117
988

23 IIIB

9

988

1

988

3 IIC
3 IIB

9
8

988

3

2964

13 I

1

859
380

1
4,6

859
1748

4 IB

4

380

1

380

Ekonomikas un finanšu nodaļa
Nr.p.
k.

1.
2.
3.
4.

Amats

Nodaļas vadītājs
Nodaļas vadītāja
vietnieks
Ekonomists
Nodokļu inspektors

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

12.1 IVA

12

1546

1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1546

12.1 III A
12.1 IIC
12.3 II

11
10
9

1267
1117
988

1
2
4

1267
2234
3952

Centralizētās grāmatvedības nodaļa
Nr.p.
k.

Amats

1.

Nodaļas vadītājs
galvenais
grāmatvedis
Nodaļas vadītāja
vietnieks galvenā
grāmatveža vietnieks
Vecākais
grāmatvedis
Grāmatvedis
Grāmatvedis

2.

3.
4.
5.

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

14 VA

12

1546

1

1546

14 IV

11

1267

1

1267

14 IIIB
14 IIIA
14 II

10
9
8

1117
988
933

11
9
3

12287
8892
2799

3

Sabiedriskās kārtības nodaļa
Nr.p.
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

1.
3.

Nodaļas vadītājs
Sabiedriskās kārtības
sargs

28.4 III

11

988

1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
988

28.4 IIA

7

709

4

2836

Transporta nodaļa
Nr.p.
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Mēnešalga/
stundas
tarifa likme
euro

Amata
vienība

Mēnešalga/stundas
tarifa likme
euro

1.
2.
3.

Nodaļas vadītājs
Transporta pārraugs
Autobusa
vadītājs
(nepilns (80 st. mēn.)
summēts darba laiks )

3 III
3 IIB

10
8

1245
933

1
1

1245
933

41 III

7

4,787

14

4,787

Izglītības nodaļa
Nr.p.
k.
1.
2.

Amats

Nodaļas vadītājs
Metodiķis

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

29 IV
29 II

12
10

1396
1096

1
3

1396
3288

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Nr.p.
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansē-jums
euro

1.
2.

Nodaļas vadītājs
Sabiedrisko attiecību
speciālists

24 III

11

1160

1

1160

24 II

9

1031

2

2062

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

1160
761
740

1
1
1

1160
761
740

Bauskas Tūrisma informācijas centrs
Nr.p.
k.
1.

2.
3.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Tūrisma
informācijas centra
vadītājs
57 III
Tūrisma organizators 57 II
Tūrisma organizators 57 I

Mēnešalgas
grupa

11
9
6
4

4.

Namu pārzinis

3 II A

6

635

1

635

Speciālisti
Nr.p.
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

1.
2.

Personāla speciālists
Darba aizsardzības
galvenais speciālists

30 IV A

10

1117

1

1117

6 IV

11

1117

1

1117

Domes priekšsēdētājs
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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 29.decembrī

prot.Nr.28, 73.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” amatu sarakstā
Bauskas novada pašvaldībā saņemts pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Sabiedriskās kārtības nodaļas vadītāja iesniegums (turpmāk – Iesniegums) par nepieciešamo
amatu klasifikācijas pārskatīšanu Sabiedriskās kārtības nodaļā.
Sabiedriskās kārtības nodaļa ir izvērtējusi nodaļas darbinieku veicamo darbu apjomu un
veicamos amata pienākumus atbilstoši amatu aprakstiem. Pamatojoties uz nodaļas darbinieku
amata pienākumu izvērtējumu, Iesniegumā lūgts vienu amata vienību „sabiedriskās kārtības
sargs”, klasificēta 28.4 saimes II A līmenī, noteikta 7.mēnešalgas grupā, klasificēt 28.4 saimes II
B līmenī, nosakot 8.mēnešalgas grupu un mainot nosaukumu uz „vecākais sabiedriskās kārtības
sargs”.
Izskatot Iesniegumu un tam pievienotos amatu aprakstus, atzīstams, ka ierosinātā amatu
maiņa un klasificēšana ir pamatota un atbalstāma.
Pēdējos gados Latvijā ir vērojams vidējās darba samaksas pieaugums, 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.
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedriskās
kārtības nodaļas darbinieku mēnešalgas nav pārskatītas kopš nodaļas izveidošanas, t.i., 2011.gada.
Nodaļas darbinieku atalgojums pašlaik ir zemākais atalgojums iestādē. Nodaļas darbinieku amatu
mēnešalgas apmērs ir 66,7 % no iestādei atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada
28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības
nolikums” 61.punktā noteiktajam maksimālās mēnešalgas apmēram un nesasniedz minimālo
mēnešalgas apmēru 85 % no maksimālā mēnešalgas apmēra.
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, Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedriskās
kārtības nodaļas darbinieku atalgojums 2017.gadā paaugstināms līdz 75 % no iestādes maksimālā
mēnešalgas apmēra. 2016.gada 17.novembra Finanšu komitejas sēdē atbalstīts iepriekšminētais
atalgojuma paaugstinājums.
Ievērojot visus iepriekš minētos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.un 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta trešo daļu, 4..2 pantu, Ministru
kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogs”, 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” 50.punktu, 2016.gada 17.novembra Finanšu komitejas
protokolu (Nr.9), Bauskas novada dome nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikuma 2.
pielikumā „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” amatu
saraksts” šādu grozījumu un izteikt sadaļu „Sabiedriskās kārtības nodaļa” šādā redakcijā:
Nr.
p.k.

1.
2.

3.

Amats

Nodaļas vadītājs
Vecākais
sabiedriskās
kārtības sargs
Sabiedriskās
kārtības sargs

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

28.4 III

11

1037

1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums euro
1037

28.4 IIB

8

820

1

820

28.4 IIA

7

747

3

2241

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 29.decembrī

prot.Nr.28, 74.p.

Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” nolikumā
Bauskas novada domē saņemts pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
(turpmāk – Bauskas novada administrācija) Kancelejas vadītājas iesniegums par nepieciešamajām
strukturālajām izmaiņām Kancelejā.
Iesniegumā par strukturālajām izmaiņām Kancelejā, ņemot vērā apstākļus, kas kavē
normatīvajos aktos noteikto prasību un reglamentā noteikto uzdevumu izpildi, informācijas
tehnoloģiju (turpmāk – IT) jomas attīstību Bauskas novada pašvaldībā un SIA „ALGAR” auditores
Ivetas Magones audita Nr.9-2016 „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” grāmatvedības un lietvedības iekšējās kontroles izvērtējums” ziņojumu un tā
ieteikumus, lūgts
reorganizēt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Kanceleju, sadalot divās atsevišķās nodaļās - Kanceleja un Informācijas
tehnoloģiju nodaļa.
Pašlaik Bauskas novada administrācijas Kancelejas trīs IT speciālisti sniedz tehnisko un
konsultatīvo atbalstu, uztur un attīsta Bauskas novada administrācijas lokālo datu un telefona tīklu,
datorizētās darbavietas, kā arī citus lokālā tīkla servisus arī Bauskas novada pašvaldības iestādēs:
Bauskas novada pagastu pārvaldēs (Code, Ceraukste, Brunava, Dāviņi, Vecsaule, Gailīši, Īslīce,
Mežotne), Bauskas novada Bāriņtiesā, Bauskas novada Sociālajā dienestā, Bauskas Mākslas skolā,
Bauskas Mūzikas skolā, Bauskas pils muzejā, Bauskas muzejā, Sporta centrā „Mēmele”, Bauskas
Kultūras centrā. Datorsistēmu un datortīklu galvenais administrators sagatavo IT kārtējā gada
budžeta pieprasījumu par visām Bauskas novada pašvaldības iestādēm, piedalās tehnisko
specifikāciju izstrādē informācijas tehnoloģiju iepirkumu veikšanai, kā arī apstiprinātā budžeta
ietvaros veic datortehnikas, drukas iekārtu iepirkumus Elektronisko iepirkumu sistēmā, nodrošina
serveru, datorsistēmu un datortīkla darbību.
Ievērojot Informācijas tehnoloģiju drošības likuma 8.panta „Valsts un pašvaldību
institūciju informācijas tehnoloģiju drošība” ceturtajā daļā noteikto, ka katra valsts vai pašvaldības
institūcija, ņemot vērā šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteikto, nodrošina, ka šajā
institūcijā ir reglamentēti informācijas tehnoloģiju drošības noteikumi, kuros ietverti vismaz
informācijas tehnoloģiju apraksti un shēmas, informācijas tehnoloģiju risku analīze, informācijas
tehnoloģiju risku un drošības incidentu vadības plāns, noteikti informācijas tehnoloģiju uzturēšanā
iesaistīto personu pienākumi, kā arī gādā par to, ka pastāvīgi tiek uzraudzīta un kontrolēta šo
noteikumu izpilde, Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumus Nr.442 „Kārtība, kādā tiek
nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības
prasībām”, kas nosaka informācijas un komunikācijas tehnoloģiju minimālās drošības prasības un
kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūcijas nodrošina informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju sistēmu atbilstību minimālajām drošības prasībām, ka arī Bauskas novada
administrācijas Kancelejas reglamentā noteiktos galvenos uzdevumus informācijas tehnoloģiju
jomā, aizvien pieaugošo darba apjomu un tā nozīmīgumu, un izvērtējot Kancelejas IT speciālistu

kapacitāti, secināms, ka trīs Kancelejas IT speciālisti nespēj nodrošināt normatīvajos aktos
noteikto prasību un reglamentā noteikto uzdevumu izpildi.
SIA „ALGAR” auditores Ivetas Magones audita Nr.9-2016 „Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas novada administrācija” grāmatvedības un lietvedības iekšējās kontroles
izvērtējums” ziņojumā norādīts, ka, izvērtējot IT darbinieku darba apjomu un specifiku, tika
konstatēts, ka IT speciālisti nodarbojas ar tehniskiem rutīnas darbiem un darba apjoma dēļ nav
iespējams pievērsties stratēģiskiem IT drošības jautājumiem. Papildus ir jānorāda, ka IT joma ir
būtiski apdraudēta, kā rezultātā iestāde var zaudēt savus datus un rasties problēmas tās darbības
nodrošināšanā. Līdz ar to ir jāveido atsevišķa IT nodaļa un papildus ir jāpieņem darbā vismaz divi
darbinieki, jo pašreizējā situācijā darbinieku skaits ir nepietiekošs. Auditores ieteikumos iestādei
ieteikumi par IT kā atsevišķas struktūrvienības izveidošanu un papildu IT speciālistu amata vietas
izveidi (divi darbinieki) ir noteikti ar augstu prioritāti un ieviešanas termiņu - 2017.gada 2.janvāris.
Galvenais mērķis ir paātrināt veicamo darbu izpildi, jo pašlaik dēļ ierobežotās kapacitātes
darāmie darbi netiek veikti savlaicīgi un neveidojas vide attīstībai. Ar papildu IT speciālista
kapacitāti spētu sakārtot un paātrināt esošo Bauskas novada administrācijas datorsistēmu darbību,
jo daudzas datorsistēmas nav pārinstalētas kopš to uzstādīšanas darbinieku trūkstošās kapacitātes
dēļ, kā arī ieviest Mikrotik projektu izglītības iestādēs (kurās šobrīd nav sakārtots bezvadu tīkls),
kura ietvaros skolām tiek piešķirti līdzekļi bezvadu interneta punktu izveidei. Ar iepriekšminēto
projektu pašvaldības izglītības iestādes tiktu veidotas mobilākas un modernākas.
Papildu IT speciālistu cilvēkresursu kapacitāte būs nepieciešama 2017.gadā, uzsākot
realizēt video novērošanas projektu Bauskā, kā arī, piedaloties Eiropas Reģionālās attīstības fonda
projekta „Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” un projekta „Koplietošanas IKT
resursu attīstība pašvaldību vajadzībām” īstenošanas aktivitātēs, intervijās, darba sanāksmēs,
iesaistoties risinājumu testēšanā un ieviešanā pašvaldībā.
Tiek domāts par lokālā vadu tīkla sakārtošanu, jo tas palīdzēs veidot kvalitatīvu bezvadu
tīklu un ir nepieciešams kā pamats IP telefonijas ieviešanai, lai samazinātu izmaksas attiecībā ar
esošo analogo līniju. Ar sakārtotu lokālo tīklu un IP telefoniju pašvaldībā būtu iespējams uzskaitīt
sarunas un kontrolēt to izmaksas.
Lai uzlabotu esošo IT drošības stāvokli, identificētu nepilnības un nodrošinātu atbilstību
normatīvo aktu prasībām, pašvaldībā ir veicams IT infrastruktūras audits (ārpakalpojums), kurā
tiktu analizēti – IT aparatūra un tās konfigurācija (tīkla aparatūra, bezvadu tīkli, serveri, lietotāju
darba stacijas), serveru un IS konfigurācija (programmatūras atjauninājumi, rezerves kopijas,
uzraudzības risinājumi), ugunsmūris, tā konfigurācija, tīklu caurlaides spēja u.c. Audita rezultātā
tiks sagatavoti plāni ar rekomendācijām, prioritātēm un nepieciešamajām darbībām, lai sagatavotu
infrastruktūru kvalitatīvai pārvaldībai. Turpmākās darbības, lai pieņemtu lēmumus infrastruktūras
attīstībai, IT speciālistiem būs jārisina kopā ar pašvaldības vadību.
Apzinot datortehnikas ārpakalpojuma izmantotājus Bauskas novada pašvaldības ietvaros,
ir novērota neapmierinātība ar pašreizējo datortehnikas apkalpošanas izpildes termiņiem un
neatbilstošu darbu kvalitāti. Pašvaldības datortīkla apkalpošanas nodošana ārpakalpojumam šobrīd
ir apgrūtināta, jo tīklā ir daudzu ražotāju iekārtu kombinācija. Lai to realizētu, ir jāmaina tīkla
iekārtas, jo jebkuram pakalpojumu sniedzējam pārņemt šādu tīklu tas būtu izaicinājums, jo tas ir
sadrumstalots.
Ņemot vērā iepriekšminētos apstākļus, Bauskas novada administrācijas Kanceleja ir
sadalāma divās atsevišķās nodaļās: Kanceleja un Informācijas tehnoloģiju nodaļa un Informācijas
tehnoloģiju nodaļā ir izveidojama jauna amata vieta „Nodaļas vadītājs”.
Ievērojot visus iepriekš minētos apstākļus un 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, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 4.panta sesto daļu, 4. 2 pantu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra
noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” un Bauskas novada domes
2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.5 „Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikums” 50.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
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1. Sadalīt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kanceleju
divās atsevišķās nodaļās, izveidojot Kanceleju un Informācijas tehnoloģiju nodaļu.
2. Papildināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
nolikumu ar 8.17. apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.17. Informācijas tehnoloģiju nodaļa”.
3. Apstiprināt Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
nolikuma 1.pielikumu „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” pārvaldes struktūrshēma jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
4. Izdarīt šādus grozījumus Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” nolikuma 2.pielikumā „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada administrācija” amatu saraksts”:
4.1. izteikt sadaļu „Kanceleja” šādā redakcijā:
Kanceleja
Nr.p.
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

1.
2.

Kancelejas vadītājs
Pašvaldības
sekretārs
Lietvedis
Lietvedis
Klientu
apkalpošanas
speciālists

18.3 V A

11

Amatu
mēnešalga
euro
1267

17 II
18.3 III
18.3 III

9
8
8

23 IIA

6

3.
4.
5.

1
1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1267
1031

1031
933
881

2
1

1866
881

559

1

559

Amatu
vienība

4.2. papildināt ar jaunu sadaļu „Informācijas tehnoloģiju nodaļa” šādā redakcijā:
Informācijas tehnoloģiju nodaļa
Nr.
pk.

1.
2.

3.

4.

Amats

Nodaļas vadītājs
Datorsistēmu un
datortīklu galvenais
administrators
Datorsistēmu un
datortīklu
administrators
Datortehniķis
5.

Amatu
saime
(apakšsaime)
līmenis
19.3 III A

Mēnešalgas grupa

Amatu
mēnešalga
euro

Amatu
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

13

1546

1

1546

19.3 II B

11

1267

1

1267

19.5 III A
19.6 II

10
8

1117
988

1
1

1117
988

Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Pielikumā: Bauskas novada administrācijas struktūrshēma uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
3

1.pielikums
Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” nolikumam

Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Bauskas novada administrācija” pārvaldes struktūrshēma

Izpilddirektors

Izpilddirektora vietnieks

Ekonomikas un
finanšu nodaļa
Bauskas novada
Būvvalde
Centralizētās
grāmatvedības
nodaļa

Attīstības un
plānošanas nodaļa

Informācijas
tehnoloģiju nodaļa

Personāla
speciālists

Juridiskā nodaļa
Saimnieciskā
nodaļa

Iepirkumu
nodaļa

Transporta
nodaļa
Sabiedriskās
kārtības nodaļa

Darba aizsardzības
speciālists

Kanceleja

Sabiedrisko
attiecību nodaļa

Izglītības nodaļa

Bauskas Tūrisma
informācijas
centrs

Dzimtsarakstu
nodaļa

2.pielikums
Bauskas
novada
domes
29.12.2016. lēmumam
(protokols Nr.28, 74.punkts)

Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
amatu saraksts
Attīstības un plānošanas nodaļa
Nr.
p.k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

1.
2.
3.
4.

Nodaļas vadītājs
Teritorijas plānotājs
Projektu vadītājs
Veselības
veicināšanas
koordinētājs

32 IIIB
51 IVA
32 IIC

12
11
10

1546
1267
1117

1
1
4

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1546
1267
4468

32 IIC

10

1066

1

1066

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1546
2234

Juridiskā nodaļa
Nr.
p.k.

1.
2.

Amats

Nodaļas vadītājs
Jurists

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

21 VA
21 IIIB

12
10

1546
1117

1
2

Iepirkumu nodaļa
Nr.
p.k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amatu
mēnešalga
euro

Amatu
vienība

1.
2.

Nodaļas vadītājs
Vecākais iepirkumu
speciālists
Iepirkumu speciālists

2V

12

1546

1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1546

2 IV
2 III B

11
9

1117
988

1
3

1117
2964

Amat
u
vienīb
a
1
1
2
1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1267
1031
1866
881

3.

Kanceleja
Nr.p.
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amatu
mēneš-alga
euro

1.
2.
3.
4.

Kancelejas vadītājs
Pašvaldības sekretārs
Lietvedis
Lietvedis

18.3 V A
17 II
18.3 III
18.3 III

11
9
8
8

1267
1031
933
881

5.

Klientu
apkalpošanas
speciālists

23 IIA

6

559

1

559

Informācijas tehnoloģiju nodaļa
Nr.p.
k.

1.
2.

3.

4.

Amats

Nodaļas vadītājs
Datorsistēmu un
datortīklu galvenais
administrators
Datorsistēmu un
datortīklu
administrators
Datortehniķis

Amatu saime
(apakš-saime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amatu
mēnešalga
euro

Amatu
vienība

19.3 III A

13

1546

1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1546

19.3 II B

11

1267

1

1267

19.5 III A
19.6 II

10
8

1117
988

1
1

1117
988

Dzimtsarakstu nodaļa
Nr.p.
k.

1.
2.
3.

Amats

Nodaļas vadītājs
Nodaļas vadītāja
vietnieks
Inspektors

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

46 III

10

1160

1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1160

46 III
46 II

10
9

1096
945

1
1

1096
945

Bauskas novada Būvvalde
Nr.p.
k.

1.
2.
3.
4.

5.

Amats

Vadītājs
Būvinspektors
Arhitekts
Ģeogrāfiskās
informācijas
sistēmas speciālists
Lietvedis

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

51 IVB
51 IVB
51 IV A

12
12
11

1546
1546
1267

1
1
1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1546
1546
1267

51 III
18.3 III

10
8

1117
881

1
1

1117
881

2

Saimnieciskā nodaļa
Nr.p.
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

1.
2.

Nodaļas vadītājs
Nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas
galvenais speciālists
Nekustamā īpašuma
vecākais speciālists
Būvinženieris
Projektu vadītājs
inženierbūvēs
Projektu vadītājs
ēkās un būvēs
Būvtehniķis
Iedzīvotāju
reģistrēšanas un
dzīvokļu lietu
speciālists
Nekustamā īpašuma
speciālists
Saimniecības
pārzinis
Apkopējs
Ēkas un teritorijas
uzraugs

3V

12

1546

1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1546

3 IV

11

1117

1

1117

20 II
20 III

9
10

988
1117

1
1

988
1117

32 IIC

10

1117

1

1117

32 IIC
20 II

10
9

1117
988

1
1

1117
988

23 IIIB

9

988

1

988

3 IIC
3 IIB

9
8

988

3

2964

1
4,6

859
1748

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

9.
10.
11.
12.

13 I

1

859
380

4 IB

4

380

1

380

Ekonomikas un finanšu nodaļa
Nr.p.
k.

1.
2.
3.
4.

Amats

Nodaļas vadītājs
Nodaļas vadītāja
vietnieks
Ekonomists
Nodokļu inspektors

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

12.1 IVA

12

1546

1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1546

12.1 III A
12.1 IIC
12.3 II

11
10
9

1267
1117
988

1
2
4

1267
2234
3952

3

Centralizētās grāmatvedības nodaļa
Nr.
p.k.

Amats

1.

Nodaļas vadītājs
galvenais
grāmatvedis
Nodaļas vadītāja
vietnieks galvenā
grāmatveža vietnieks
Vecākais
grāmatvedis
Grāmatvedis
Grāmatvedis

2.

3.
4.
5.

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

14 VA

12

1546

1

14 IV

11

1267

1

1267

14 IIIB
14 IIIA
14 II

10
9
8

1117
988
933

11
9
3

12287
8892
2799

1546

Sabiedriskās kārtības nodaļa
Nr.
p.k.

1.
2.

3.

Amats

Nodaļas vadītājs
Vecākais
sabiedriskās
kārtības sargs
Sabiedriskās
kārtības sargs

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

28.4 III

11

1037

1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums euro
1037

28.4 IIB

8

820

1

820

28.4 IIA

7

747

3

2241

Transporta nodaļa
Nr.p.
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Mēnešalga/
stundas
tarifa likme
euro

Amata
vienība

Mēnešalga/stundas
tarifa likme
euro

1.
2.
3.

Nodaļas vadītājs
Transporta pārraugs
Autobusa
vadītājs
(nepilns (80 st. mēn.)
summēts darba laiks )

3 III
3 IIB

10
8

1245
933

1
1

1245
933

41 III

7

4,787

14

4,787

Izglītības nodaļa
Nr.p.
k.
1.
2.

Amats

Nodaļas vadītājs
Metodiķis

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

29 IV
29 II

12
10

1396
1096

1
3

1396
3288

4

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Nr.p.
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

1.
2.

Nodaļas vadītājs
Sabiedrisko attiecību
speciālists

24 III

11

1160

1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1160

24 II

9

1031

2

2062

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro

1160
761
740
635

1
1
1
1

1160
761
740
635

Bauskas Tūrisma informācijas centrs
Nr.p.
k.

1.

2.
3.
4.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Tūrisma
informācijas centra
vadītājs
57 III
Tūrisma organizators 57 II
Tūrisma organizators 57 I
Namu pārzinis
3 II A

Mēnešalgas
grupa

11
9
6
6
Speciālisti

Nr.p.
k.

Amats

Amatu saime
(apakšsaime)
līmenis

Mēnešalgas
grupa

Amata
mēnešalga
euro

Amata
vienība

1.
2.

Personāla speciālists
Darba aizsardzības
galvenais speciālists

30 IV A

10

1117

1

Mēnešalgu
kopējais
finansējums
euro
1117

6 IV

11

1117

1

1117

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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