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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 28.aprīlī

prot.Nr.8, 1.p.

Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts” piešķiršanu
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta nolikuma Nr.2 „Par Bauskas
novada pašvaldības apbalvojumiem” 29., 35.punktu un Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu
piešķiršanas padomes 2016.gada 20.aprīļa atzinumu, Bauskas novada dome nolemj:
Piešķirt Bauskas novada pašvaldības apbalvojumu „Goda raksts”:
1. Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Kultūras centrs” tautas deju ansamblim
„Jandāls” par ilggadēju un augstvērtīgu dejas mākslas sniegumu, sekmējot dejas
novērtēšanu vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Piešķirt naudas balvu 1000 (viens
tūkstotis) euro apmērā. Pieteikuma iesniedzēja: Bauskas novada pašvaldības iestāde
„Bauskas Kultūras centrs”.
2. Tautas deju ansambļa „Jandāls” vadītājai Tamārai Ļisovcovai (personas kods xxxx) par
ilggadēju darbu ar deju kolektīvu un augstiem mākslinieciskiem sasniegumiem.
Pieteikuma iesniedzēja: Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Kultūras centrs”.
3. Tautas deju ansambļa „Jandāls” koncertmeistarei Silvijai Geibai (xxxx) par ilggadēju un
augstvērtīgu koncertmeistares darbu. Pieteikuma iesniedzēja: Bauskas novada pašvaldības
iestāde „Bauskas Kultūras centrs”.
4. Codes pagasta amatierteātrim „Spēlētprieks” par ilggadēju aktīvu kultūras dzīves
bagātināšanu un novada atpazīstamības veicināšanu. Piešķirt naudas balvu 700 (septiņi
simti) euro apmērā. Pieteikuma iesniedzēja: Bauskas novada pašvaldības iestāde „Codes
pagasta pārvalde”.
Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks
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Par Ilvas Vansovičas atbrīvošanu no amata
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 21.martā saņemts Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas Kultūras centrs” direktores Ilvas Vansovičas iesniegums, kurā izteikts lūgums
izbeigt darba tiesiskās attiecības saskaņā ar Darba likuma 114.pantu, tas ir, pusēm savstarpēji
vienojoties.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Darba
likuma 114.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
atbrīvot 2016.gada 10.maijā Ilvu Vansoviču no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
Kultūras centrs” direktores amata.

Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks
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Par Bauskas novada pašvaldības konsolidētā 2015.gada pārskata
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Bauskas novada
dome nolemj:
apstiprināt Bauskas novada pašvaldības konsolidēto 2015.gada pārskatu.
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 28.aprīlī

prot.Nr.8, 4.p.

Par Bauskas novada Sociālā dienesta organizēto nometņu darbības
saskaņošanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu
organizēšanas un darbības kārtība” 16. un 17.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Saskaņot šādu bērnu nometņu darbību:
1.1.diennakts nometne no 13.06.2016. līdz 17.06.2016. Jaunsaules pamatskolā, Vecsaules
pag., Bauskas nov.
nometnes nosaukums: „Solis pretī vasarai”,
dalībnieku skaits un vecums: 20 bērni vecumā no 9 līdz 10 gadiem un 6 pedagogi;
1.2.diennakts nometne no 27.06.2016. līdz 01.07.2016. Jaunsaules pamatskolā, Vecsaules
pag., Bauskas nov.,
nometnes nosaukums: „Vasaras varavīksne”,
dalībnieku skaits un vecums: 20 bērni vecumā no 11 līdz 12 gadiem un 6 pedagogi;
1.3.dienas nometne no 04.07.2016. līdz 08.07.2016. Bauskas novada Sociālajā dienestā
Rūpniecības ielā 7, Bauskā, Bauskas nov.,
nometnes nosaukums: „Saules ziedi”,
dalībnieku skaits un vecums: 20 bērni vecumā no 7 līdz 8 gadiem un 6 pedagogi.
2. Par nometņu vadītāju noteikt Dinu Romanovsku, apliecība Nr.BA000052, izdota 11.04.2014.
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrā.
Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks
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Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Centrālajai bibliotēkai
2016.gada 18.aprīlī Bauskas novada pašvaldībā saņemts Bauskas novada pašvaldības
iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt papildu
finansējumu plauktu iegādei, lai papildinātu esošo plauktu rindas. Plaukti nepieciešami saskaņā ar
būvekspertīzes slēdzienu par lasītavas (telpa Nr.1) krājuma samazināšanu (ap 2000 vienības), lai
atslogotu pārseguma nestspēju.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. punkta pirmās
daļas 5. punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta programmas „Pašvaldības
finansējums investīciju projektu īstenošanai” paredzētajiem finanšu līdzekļiem 1205 EUR
(viens tūkstotis divi simti pieci euro) papildu finansējumu Bauskas novada pašvaldības
iestādei „Bauskas Centrālā bibliotēka” plauktu iegādei, lai papildinātu esošo plauktu
rindas.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas
un finanšu nodaļai finanšu līdzekļu piešķīrumu no 2016.gada budžeta programmas
„Pašvaldības finansējums investīciju projektu īstenošanai” Bauskas novada pašvaldības
iestādei „Bauskas Centrālā bibliotēka” iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks
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Par Bauskas novada domes 2016.gada 25.februāra saistošo noteikumu
Nr.4 precizēšanu
2016.gada 25.februārī Bauskas novada dome izdeva saistošos noteikumus Nr.4
„Grozījumi Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi).
Saistošie noteikumi atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.panta otrajai daļai tika nosūtīti
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – ministrija).
2016.gada 1.aprīlī saņemts ministrijas atzinums, kurā norādīts uz to, ka saistošajos
noteikumos ir nepieciešams veikt precizējumus.
Bauskas novada dome atzīst šo atzinumu par pamatotu.
Ievērojot iepriekš sniegto pamatojumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
45.panta ceturto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Papildināt saistošos noteikumus ar to izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu.”.
2. Aizstāt saistošo noteikumu 1.2.apakšpunktā:
2.1. numuru „3.4.” ar numuru „3.3.¹”;
2.2. numuru 3.4.1. ar numuru „3.3.¹ 1.”;
2.3. numuru 3.4.2. ar numuru „3.3.¹ 2.”;
2.4. numuru 3.4.3. ar numuru „3.3.¹ 3.”;
2.5. numuru 3.4.4. ar numuru „3.3.¹ 4.”.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija” nosūtīt šo
lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā: Precizētie Bauskas novada domes 2016.gada 25.februāra saistošie noteikumi Nr.4
„„Grozījumi Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos
Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā”” uz 1 lp.

Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks

Latvijas Republika
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2013.gada 29.augustā

Nr.12

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā
(Grozījumi 25.02.2016.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un
ceturto daļu
1.Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma
nodokļa (turpmāk –Nodoklis) atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par
Bauskas novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi, ēkām un būvēm
(t.sk. dzīvokļu īpašumu).
1.2. Atvieglojumu saņēmēji ir fiziskas un juridiskas personas, kuru īpašumā, valdījumā vai
lietošanā ir īpašums Bauskas novadā.
1.3. Nodokļa maksātājam, kuram saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa
atvieglojumiem, jāiesniedz domē iesniegums, kas noformēts atbilstoši Noteikumu pielikumam,
un tam jāpievieno Noteikumu 3.nodaļā minētie dokumenti.
1.4. Nodokļa atvieglojumus nepiešķir, ja:
1.4.1. gada laikā pirms lēmuma par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas domē
nodokļa maksātājs sodīts par pārkāpumiem, kas saistīti ar nelikumīgu būvniecību vai domes
saistošo noteikumu par teritorijas kopšanu pārkāpšanu;
1.4.2. nodokļa maksātājam nodokļa atvieglojumu piešķiršanas izskatīšanas brīdī ir
pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādi vai nomas maksas parādi par nomāto
pašvaldības īpašumu;
1.4.3. fiziskā vai juridiskā persona iznomā attiecīgo nekustamo īpašumu vai tā daļu.
1.5. Ja personai ir tiesības saņemt Nodokļa atvieglojumus uz likuma un šo saistošo noteikumu
pamata vai uz vairāku 2.punktā paredzēto nosacījumu pamata, atvieglojumus piešķir atbilstoši
vienam personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un atvieglojumu apmērs
2.1. Papildus likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktiem Nodokļa atvieglojumiem
dome var piešķirt atvieglojumus šādām Nodokļa maksātāju kategorijām:

Nodokļa maksātāju kategorijas
2.1.1. Pirmās un nestrādājoši otrās grupas invalīdi (par zemi un ēkām)
2.1.2. Černobiļas AES avārijas seku likvidatori (par zemi un ēkām)
2.1.3. Personas (arī aizbildņi), kurām ir bērns ar īpašām vajadzībām
(bērni ar invaliditāti), aizgādņi un personas, kuras aprūpē pilngadīgu
1.un 2.grupas nestrādājošu personu ar invaliditāti kopš bērnības (par
zemi un ēkām)
(Grozīts ar 25.02.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.4)
2.1.4. Komersantiem, saimnieciskās darbības veicējiem un fiziskām
personām, kuras iepriekšējā taksācijas gadā no saviem finanšu
līdzekļiem investējuši infrastruktūras (ar to saprot ielu, ietvju izbūve,
izveidošana vai labiekārtošana, bērnu un sporta laukumu ierīkošana vai
rekonstrukcija, atpūtas parku un skvēru izveidošana, ūdensvada,
kanalizācijas sistēmas izbūve un tml.) sakārtošanā Bauskas novada
pašvaldības piegulošās teritorijās, kuras robežojas ar personu īpašumu,
pirms tam noslēdzot attiecīgu līgumu ar pašvaldību – piemērojot
nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi šādā proporcijā (par zemi un ēkām):
2.1.4.1. ieguldījums no EUR 1500 līdz EUR 4500, piemērojot
nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 25 % par nākamo taksācijas gadu;
2.1.4.2. ieguldījums no EUR 4501 līdz EUR 7000, piemērojot
nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50 % par nākamo taksācijas gadu;
2.1.4.3. ieguldījums vairāk kā EUR 7001 līdz EUR 14 000, piemērojot
nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 70 % par nākamo taksācijas gadu;
2.1.4.4. ieguldījums vairāk kā EUR 14 001, piemērojot nekustamā
īpašuma nodokļa atlaidi 70 % par 3 nākamajiem taksācijas gadiem.
2.1.5. Fiziskas un juridiskas personas, kuru īpašums atrodas valsts
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Bauskas vecpilsētas teritorijā,
atbilstoši spēkā esošajam teritoriālplānojumam un apbūves
noteikumiem vai īpašums iekļauts „Valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu sarakstā” vai vietējās nozīmes kultūrvēsturisko objektu
sarakstā un kuras ir ieguldījušas vienā vai vairākos no iepriekš
norādītajiem objektiem savus līdzekļus iepriekšējā taksācijas gadā
apskatāmā īpašumā (par zemi un ēkām):
2.1.5.1. rekonstrukcijā (ar to saprot būves vai tās daļas pārbūvi, mainot
tās daļas apjomu un mainot vai saglabājot funkciju);
2.1.5.2. restaurācijā (ar to saprot būves vēsturiskā veidola atjaunošanu);
2.1.5.3. renovācijā , ēkas fasādes renovācijā vai vienkāršotā renovācijā
(ar to saprot būves daļas remontu (kapitālo remontu), lai atjaunotu būvi
vai tās daļu, nomainot nesošos elementus vai konstrukcijas, kā arī
mērķtiecīgu tehnisko uzlabojumu ieviešanu būvē, ēkas fasādes apdares
remontu un logu bloku nomaiņu, ēkas fasāžu un jumta siltināšanu,
jumta seguma nomaiņu).
Nodokļu atvieglojumu par konkrēto īpašumu var piešķirt šādā apmērā:
2.1.5.3.1. 25 % apmērā par nākamo taksācijas gadu, ja ieguldījumu
apjoms īpašumā veikts no EUR 1500 līdz EUR 4500, bet ne vairāk kā
ieguldījumu apmērs;
2.1.5.3.2. 50 % apmērā par nākamo taksācijas gadu, ja ieguldījumu
apjoms īpašumā veikts no EUR 4501 līdz EUR 7000, bet ne vairāk kā
ieguldījumu apmērs;
2.1.5.3.3. 70 % apmērā, par nākamo taksācijas gadu, ja ieguldījumu
apjoms īpašumā veikts no EUR 7001 līdz EUR 25 000, bet ne vairāk kā
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ieguldījumu apmērs;
2.1.5.3.4. 70 % apmērā par 3 nākamajiem taksācijas gadiem, ja
ieguldījumu apjoms īpašumā veikts virs EUR 25 000, bet ne vairāk kā
ieguldījuma apmērs.
2.1.6. Juridiskām personām, kuras iepriekšējā taksācijas gadā radījušas
jaunas darba vietas, kurās pastāvīgi nodarbinātas Bauskas novada
pašvaldības teritorijā deklarētās personas un šo personu ikmēneša
vidējā darba samaksa nav mazāka par valstī noteikto minimālo algu,
var piešķirt nodokļa atvieglojumu šādā apmērā (par zemi un ēkām):
2.1.6.1. 25 % apmērā par nākamo taksācijas gadu, ja radītas ne mazāk
kā 5 jaunas darba vietas;
2.1.6.2. 50 % apmērā par nākamo taksācijas gadu, ja radītas ne mazāk
kā 10 jaunas darba vietas;
2.1.6.3. 70 % apmērā par nākamo taksācijas gadu, ja radītas ne mazāk
kā 20 jaunas darba vietas.
2.2. Personām, kas minētas 2.1.1.,2.1.2, 2.1.3. apakšpunktā, piešķir Nodokļa atvieglojumus ar
šādiem nosacījumiem:
2.2.1. par nekustamo īpašumu (vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju un zemi zem
tās, un dzīvokļa īpašumu), ja tajā ir reģistrēta nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta;
2.2.2. nekustamais īpašums vai tā daļa netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.
3. Atvieglojumu saņemšanas pieprasījumam iesniedzamie dokumenti
3.1. Pirmās un nestrādājošiem otrās grupas invalīdiem jāiesniedz:
3.1.1. iesniegums (pielikums) un parakstīts apliecinājums, ka īpašumā nenotiek
saimnieciskā darbība;
3.1.2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀK) izziņas vai
invalīda apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
3.1.3. otrās grupas invalīdiem izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) par ienākumu
neesamību.
3.2. Černobiļas AES avārijas seku likvidatoriem jāiesniedz:
3.2.1. iesniegums (pielikums) un parakstīts apliecinājums, ka īpašumā nenotiek
saimnieciskā darbība un nav noslēgts uztura līgums;
3.2.2. Černobiļas AES avārijas seku likvidatora apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
3.3. Personas (arī aizbildņi), kurām ir bērns ar īpašām vajadzībām (bērni invalīdi) jāiesniedz:
3.3.1. iesniegums (pielikums) un parakstīts apliecinājums, ka īpašumā nenotiek
saimnieciskā darbība;
3.3.2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀK) izziņas vai
invalīda apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
3.3.3. bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot orģinālu);
3.3.4. izziņa no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) par piemaksas pie
ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu saņemšanu.
3.3.1 aizgādņiem un personām, kuras aprūpē pilngadīgu 1.un 2.grupas nestrādājošu personu ar
invaliditāti kopš bērnības, jāiesniedz:
3.3.1 1. iesniegums (pielikums0 un parakstīts apliecinājums, ka īpašumā nenotiek
saimnieciskā darbība;
3.3.1 2. bāriņtiesas lēmums par aizgādņa iecelšanu;
3.3.1 3. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) izziņas vai
personas ar invaliditāti apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
3.3.1 4. personām ar otrās grupas invaliditāti kopš bērnības izziņa no Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) par ienākumu neesamību;
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3.4. aizgādņiem un personām, kuras aprūpē pilngadīgu 1.un 2.grupas nestrādājošu personu ar
invaliditāti kopš bērnības jāiesniedz: (papildināts ar 25.02.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.4)
3.4.1. iesniegums (pielikums) un parakstīts apliecinājums, ka īpašumā nenotiek
saimnieciskā darbība;
3.4.2. bāriņtiesas lēmums par aizgādņa iecelšanu;
3.4.3. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) izziņas vai
personas ar invaliditāti apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
3.4.4. personām ar otrās grupas invaliditāti kopš bērnības izziņa no Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) par ienākumu neesamību.
3.5. Nodokļu maksātājiem, lai saņemtu 2.1.4. un 2.1.5.punktā minētos atvieglojumus jāiesniedz:
3.5.1. iesniegums par nodokļa atlaides piešķiršanu, norādot šo noteikumu konkrēta punkta
apakšpunktu;
3.5.2. akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā (atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada
13.aprīļa noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā ”) kopija –
būvēm, kuru būvdarbu veikšanai saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa
noteikumiem Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” ir nepieciešama būvatļauja;
3.5.3. veikto būvdarbu izpildtāme, uzrādot tikai apjomu, par kuru tiek pretendēts saņemt
Nodokļa atvieglojumu (izstrādāta saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06
„Būvizmaksu noteikšanas kārtība”) un kuras pareizību apliecinājis sertificēts būvspeciālists
(sertifikāts būvdarbu vadīšanā un/vai būvuzraudzībā un/vai tāmju sastādīšanā);
3.5.4. Bauskas novada Saimnieciskās nodaļas vadītāja vai tā vietnieka rakstisks
apliecinājums par būvdarbu pabeigšanu (pievienojot noslēgtas atļaujas rakšanas darbu
veikšanai kopiju) infrastruktūras sakārtošanā, ja nodokļa maksātājs pretendē saņemt
nodokļa atvieglojumu, pamatojoties uz saistošo noteikumu 2.1.4. un 2.1.5.punktiem;
3.5.5. dokumenti, ko nodokļa maksātājs uzskata par nepieciešamu pievienot, lai pierādītu
nodokļa atvieglojumu saņemšanas pamatojumu;
3.5.6. LR Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
3.5.7 izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka nav nodokļu parādu (izziņa derīga
mēnesi pēc tās izsniegšanas);
3.5.6. deklarāciju, ka kopējais de minimis atbalsts, ko saimnieciskās darbības veicējs ir
saņēmis, nepārsniedz Eiropas Komisijas 2006.gada 15.decembra regulas Nr.1998/2006
par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam 2.panta 2.punktā noteikto
augšējo robežu.
3.6. Noteikumu 3.5.1. līdz 3.5.3.punktos uzrādītos dokumentus izskata Bauskas novada
pašvaldības būvvaldes būvinspektors un veikto būvdarbu atbilstību (neatbilstību) saistošo
noteikumu prasībām apliecina ar saskaņojumu un personīgo parakstu uz iesnieguma.
3.7. Nodokļu maksātājiem, lai saņemtu 2.1.6.punktā minēto atvieglojumu, jāiesniedz:
3.7.1. LR Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
3.7.2. izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka nav nodokļu parādu (izziņa derīga
mēnesi pēc tās izsniegšanas);
3.7.3. izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par komercsabiedrībā pastāvīgi strādājošo
darbinieku skaitu par diviem iepriekšējiem salīdzināmiem pārskata gada laika periodiem no
1.janvāra līdz 31.decembrim (izziņa derīga mēnesi pēc tās izsniegšanas).
4. Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
4.1. Nodokļa atvieglojumus piešķir par to taksācijas gadu, kurā iesniegts nodokļa maksātāja
iesniegums, ja attiecīgā šo saistošo noteikumu punktā nav atrunāts savādāk.
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4.2. Personām, lai saņemtu atvieglojumus, dokumenti jāiesniedz sākot ar katra taksācijas gada
2.datumu līdz taksācijas gada 30.jūnijam:
4.2.1. ja dokumenti iesniegti no 2.janvāra līdz 1.februārim, tad nodokļa atlaide tiek
piemērota par visu taksācijas gadu;
4.2.2. ja dokumenti iesniegti no 2.februāra līdz 30.jūnijam, tad nodokļa atlaide tiek
piemērota par taksācijas gada otro pusi (t.i., no 1.jūlija līdz 31.decembrim).
4.3. Nodokļa atvieglojumus piešķir:
4.3.1. šo noteikumu 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6. punktā minētajām nodokļa maksātāju
kategorijām ar Domes lēmumu;
4.3.2. šo noteikumu 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.punktā minētajām nodokļa maksātāju kategorijām
ar atbildīgās amatpersonas lēmumu.
5. Noslēguma jautājumi
5.1. Amatpersonas lēmumu nodokļa atvieglojumu piešķiršanas jautājumos var apstrīdēt Bauskas
novada domē.
5.2. Bauskas novada domes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
5.3. Saistošos noteikumus publicē pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”, interneta
mājaslapā www.bauska.lv un nodrošina pieejamību domes ēkā un pagastu pārvaldēs.
5.4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada.1.janvārī.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

(paraksts)
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Pielikums
IESNIEGUMS
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 201___. gadā Bauskas novadā

Ziņas par atvieglojuma pieprasītāju:
Vārds, uzvārds ___________________________, personas kods ______________________
Deklarētās dzīvesvietas adrese:
___________________________________________________________________________
Ziņas par nekustamo īpašumu, valdījumu, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums:
Nekustama īpašuma adrese ____________________________________________________
Kadastra numurs __________________________, platība ___________________________
Lūdzu piemērot atvieglojumu, jo esmu:_________________________________________
___________________________________________________________________________
Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus (vajadzīgo apvilkt):
1) invalīda apliecības kopija; 2) Bauskas novada Sociālā dienesta izziņa; 3) Černobiļas AES
avārijas seku likvidatora apliecības kopija; 4) dzimšanas apliecības kopija (bērnam invalīdam);
5) izziņa no VSAA; 6) VID izziņa (2.gr.invalīdiem).
Ar šo apliecinu, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskā darbībā, nav
iznomāts, nav nodots lietošanā citām personām, par to nav noslēgts uztura līgums un iesniegumā
noradītās ziņas ir patiesas.

____________________________________
(paraksts)
Neiebilstu, ka iesnieguma izvērtēšanai noradītās ziņas tiks pārbaudītas nepieciešamajās datu
bāzēs, iestādēs un institūcijās
____________________________________
(paraksts)
Neiebilstu, ka lēmums par
Nr…………………………

atvieglojuma

piešķiršanu

vai e- pastu…………………………
____________________________________
(paraksts)
Datums _________________________
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tiks

paziņots

pa

telefonu

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
Bauska
2015.gada 25.februārī

Nr.4
protokols Nr.4, 14.punkts

Grozījumi Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta saistošajos
noteikumos Nr.12 ,,Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas
novadā”
Izdoti
saskaņā
ar
likuma
„Par
pašvaldībām”14.panta
pirmās
daļas
3.punktu un likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto
daļu
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos
Nr.12,,Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā” šādus
grozījumus:
1.1. izteikt 2.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.1.3. personas (arī aizbildņi), kurām ir bērns ar īpašām vajadzībām (bērni ar
invaliditāti), aizgādņi un personas, kuras aprūpē pilngadīgu 1.un 2.grupas nestrādājošu
personu ar invaliditāti kopš bērnības (par zemi un ēkām).”.
1.2. papildināt ar 3.3.¹.apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.3.¹. aizgādņiem un personām, kuras aprūpē pilngadīgu 1.un 2.grupas nestrādājošu
personu ar invaliditāti kopš bērnības jāiesniedz:
3.3.¹ 1. iesniegums (pielikums) un parakstīts apliecinājums, ka īpašumā nenotiek
saimnieciskā darbība;
3.3.¹ 2. bāriņtiesas lēmums par aizgādņa iecelšanu;
3.3.¹ 3. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) izziņas vai
personas ar invaliditāti apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
3.3.¹ 4. personām ar otrās grupas invaliditāti kopš bērnības izziņa no Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) par ienākumu neesamību.”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
,,Bauskas Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2016.gada 25.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4 ,,Par
grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.12
,,Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Sabiedrībā pastāv cilvēku grupa, kura veic savu tuvinieku- personas ar
invaliditāti– aprūpi un valsts nav gādājusi, lai šie cilvēki par to saņemtu
atlīdzību. Pēc Bauskas novada Bāriņtiesas datiem Bauskas novadā ir 40
aizgādņu, kas ar bāriņtiesas lēmumu iecelti par aizgādņiem saviem
tuviniekiem, kuriem pilnībā vai daļēji ierobežota rīcībspēja, pēc Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem Bauskas novadā valsts sociālā
nodrošinājuma pabalstu personām ar invaliditāti kopš bērnības saņem ap
180 personu. Tuvinieki, kuri aprūpē šīs personas ar invaliditāti, lielākoties
paši strādāt nevar, bet iztiek no invalīdam piešķirtajiem sociālajiem
pabalstiem vai saņem asistenta algu. Šīm personām ar invaliditāti pašiem
nekādi īpašumi nepieder, tāpēc viņi neklasificējas pie tās personu
kategorijas, kam pašvaldība jau piešķīrusi nekustamā īpašuma nodokļu
atlaides. Ierosinājumu rast nekustamā īpašuma nodokļu atlaidi
augstākminētai personu grupai, izteikusi arī ģimeņu, kurās ir cilvēki ar
funkcionāliem traucējumiem, biedrība „Ābulis”.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošajos noteikumos papildināts 2.1.3.apakšpunkts ar personu grupu:
aizgādņi un personas, kuras aprūpē pilngadīgu nestrādājošu personu ar
1.un 2.grupas invaliditāti kopš bērnības un papildināts ar 3.4. apakšpunktu,
kur uzskaitīti nepieciešamie dokumenti, kas jāiesniedz nodokļu atlaides
piemērošanai.

3. Informācija par
projekta plānoto
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Ietekme uz pašvaldības budžetu – 163 euro, kopējais personu skaits ap 19.

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

Nav ietekmes

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Nav

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas

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 28.aprīlī

prot.Nr.8, 7.p.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu J.Č.
Pamatojoties uz Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Ekonomikas un finanšu nodaļas 2011.gada 31.marta reglamenta 12.5.apakšpunktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 3.punktu, Ekonomikas un finanšu nodaļa veica
pārbaudi par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem.
Izskatot Bauskas novada pašvaldības rīcībā esošos datus, nodaļa konstatēja, ka nekustamā
īpašuma 1718/3277 domājamo daļu Rīgas iela x, kadastra Nr.xxxx, un Zaļā iela x, kadastra
Nr.xxxx, Bauskā, Bauskas nov. bijušajam īpašniekam J.Č., personas kods xxxx, ir nekustamā
īpašuma nodokļa parāds 3820,59 EUR, tai skaitā pamatparāds 2722,21 EUR un nokavējuma nauda
1098,38 EUR.
Ar 2012.gada 13.novembra Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas spriedumu lietā
Nr.C29812712 tika pasludināts fiziskas personas J.Č., personas kods xxxx, maksātnespējas
process ar bankrota procedūru.
Pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 73.pantu „Kreditoru prasījumu iesniegšana”
2012.gada 11.decembrī pieteikts kreditora prasījums par summu 2688 Ls (divi tūkstoši seši simti
astoņdesmit astoņi lati).
Zemgales apgabaltiesa 2012.gada 22.novembrī pieņēmusi lēmumu lietā Nr.C06067212
apstiprināt J.Č. piederošo 1718/3277 domājamo daļu nekustamā īpašuma Rīgas iela x izsoles
pārdošanas aktu, kas stājās spēkā 2012.gada 29.novembrī.
Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa 2013.gada 25.septembrī pieņēmusi lēmumu
lietā Nr.C29746113 apstiprināt Jānim Čeglim piederošā nekustamā īpašuma Zaļā iela 22 izsoles
pārdošanas aktu, kas stājās spēkā 2013.gada 13.novembrī.
Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2013.gada 18.decembra nolēmumu
pabeigta parādnieka bankrota procedūra, apstiprināts saistību dzēšanas plāns un pasludināta
saistību dzēšanas procedūra. Saistību dzēšanas plāna darbības termiņš divi gadi (t.i., no 2013.gada
1.decembra līdz 2015.gada 1.decembrim).
Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa 2016.gada 5.janvārī pieņēmusi lēmumu lietā
Nr.C29812712, izpildīta fiziskas personas J.Č., personas kods xxxx, saistību dzēšanas procedūra
un izbeigts maksātnespējas process.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punkts un 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.
No minētā izriet, ka fiziskas personas J.Č., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 3820,59 EUR (tai skaitā pamatparādu 2722,21 EUR un nokavējuma naudu
1098,38 EUR) dzēš Bauskas novada pašvaldība.
Ievērojot iepriekš minēto, Bauskas novada dome secina, ka J.Č., personas kods xxxx,
kuram pabeigta bankrota procedūra un izbeigts maksātnespējas process, nekustamā īpašuma

nodokļa parāds 3820,59 EUR (tai skaitā pamatparāds 2722,21 EUR un nokavējuma nauda 1098,38
EUR) ir dzēšami.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu,
25.panta trešo daļu un ceturto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Dzēst J.Č., personas kods xxxx, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 3820,59 EUR (trīs
tūkstoši astoņi simti divdesmit euro, 59 centi), tai skaitā pamatparādu 2722,21 EUR un
nokavējuma naudu 1098,38 EUR.
2. Gadījumā, ja šajā lēmumā minētajai personai, 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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DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 28.aprīlī

prot.Nr.8, 8.p.

Par finansējuma piešķiršanu Veltai Brucei
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 1.martā saņemts Veltas Bruces iesniegums
(reģistrēts ar Nr. 3-14.5/355), kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu dalībai 16.Eiropas
čempionātā krosā un soļošanā veterāniem. Čempionāts notiks Portugālē Algarves reģionā, Vila
Real de Santo Antonio apkārtnē no 2016.gada 20.maija līdz 22.maijam. Atbilstoši Veltas Bruces
2016.gada 1.marta iesniegumam 16.Eiropas čempionāta krosā un soļošanā veterāniem čempionāta
izmaksas ir 463 euro, t.sk. ceļa izdevumi, dalības maksa čempionātā un dzīvošana.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.punktu finansiālu
atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk, kā vienu reizi kalendārajā gadā 430 euro dalībai
pasākumā un 430 euro ceļa izdevumiem uz pasākuma vietu un atpakaļ.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.punkta pirmās daļas 6.punktu un ievērojot
Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā piešķir
finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.6.apakšpunktu un Sporta
lietu sabiedriskās padomes ieteikumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Veltai Brucei finansējumu 300 euro apmērā, tai skaitā 250 euro ceļa izdevumu
samaksai un 50 euro dalības maksai 16.Eiropas čempionātā krosā un soļošanā veterāniem,
kas notiks Portugālē, Algarves reģionā, Vila Real de Santo Antonio apkārtnē no 2016.gada
20.maija līdz 22.maijam.
2. Piešķirto finansējumu 300 euro apmērā pārskaitīt no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”’ budžeta finanšu līdzekļiem uz Veltas Bruces norēķinu kontu.

Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 28.aprīlī

prot.Nr.8, 9.p.

Par finansējuma piešķiršanu Intai Liepai
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 15.martā saņemts Intas Liepas iesniegums
(reģistrēts ar Nr. 3-14.5/453 ), kurā izteikts lūgums sniegt finansiālu atbalstu dalībai 16.Eiropas
čempionātā krosā un soļošanas disciplīnās veterāniem. Čempionāts notiks Portugālē Algarves
reģionā, Vila Real de Santo Antonio apkārtnē no 2016.gada 20.maija līdz 22.maijam. Atbilstoši
Intas Liepas 2016.gada 15.marta iesniegumam 16.Eiropas čempionāta veterāniem izmaksas ir 403
euro, t.sk. ceļa izdevumi, dalības maksa čempionātā un dzīvošana.
Saskaņā ar Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā
piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.punktu finansiālu
atbalstu pretendents var saņemt ne biežāk, kā vienu reizi kalendārajā gadā 430 euro dalībai
pasākumā un 430 euro ceļa izdevumiem uz pasākuma vietu un atpakaļ.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.punkta pirmās daļas 6.punktu un ievērojot
Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikuma Nr.2 „Kārtība, kādā piešķir
finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos” 4.6.apakšpunktu un Sporta
lietu sabiedriskās padomes ieteikumu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Intai Liepai finansējumu 300 euro apmērā, tai skaitā 250 euro ceļa izdevumu
samaksai un 50 euro dalības maksai 16.Eiropas čempionātā krosā un soļošanas disciplīnās
veterāniem, kas notiks Portugālē, Algarves reģionā, Vila Real de Santo Antonio apkārtnē
no 2016.gada 20.maija līdz 22.maijam.
2. Piešķirto finansējumu 300 euro apmērā pārskaitīt no Bauskas novada pašvaldības iestādes
„Sporta centrs „Mēmele”’ budžeta finanšu līdzekļiem uz Intas Liepas norēķinu kontu.
Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 28.aprīlī

prot.Nr.8, 10.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā
„Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu
apstiprināšanu”
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 7.aprīlī saņemts Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skolas iesniegums (reģistrēts ar Nr.3-14.15/1250), kurā izteikts lūgums veikt
grozījumus Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā par Bauskas novada Bērnu
un jaunatnes sporta skolas iekasējamo dalības maksu sporta pasākumos.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā „Par Bauskas novada
pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” šādus grozījumus:
1.1.izteikt lēmuma 11.pielikuma nosaukumu jaunā redakcija: „Iestādes „Bauskas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skola” dalības maksa sporta pasākumos individuālajos un
komandu sporta veidos vieskomandām”;
1.2.izteikt lēmuma 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.2. iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” dalības maksa sporta
pasākumos individuālajos un komandu sporta veidos vieskomandām (11.pielikums)”;
1.3.izteikt lēmuma 11.pielikumu „Iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skola” dalības maksa sporta pasākumos individuālajos un komandu sporta veidos
vieskomandām” jaunā redakcijā.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.maijā.
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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2013.gada 26.septembrī

prot.Nr.7, 55.p.

Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu
apstiprināšanu (Grozījumi 28.04.2016.)
2013.gada 1.martā stājās spēkā Euro ieviešanas kārtības likums. Šā likuma 2.panta otrā
daļa paredz, ka, sākot ar euro ieviešanas dienu (2014.gada 1.janvāris), euro vienlaikus ievieš
skaidras, bezskaidras un elektroniskās naudas norēķinos.
Ievērojot minētos tiesiskos apstākļus, kā arī nolūkā sistematizēt Bauskas novada
pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžus, audzēkņu vecāku maksas līdzfinansējuma
izcenojumus interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, citus iestāžu
iekasējamos maksājumus, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta b), f) un g) apakšpunktiem, Bibliotēku likuma 5.panta trešo daļu, Muzeju likuma
14.pantu, Izglītības likuma 59.panta ceturtās daļas 2.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 17 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
J.Feldmanis,V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda,
A.Novickis, J.Rumba, M.Ruža, A.Spriņķe, R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt šādus Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžus:
1.1. iestādes „Bauskas novada administrācija”, pagastu pārvalžu, izglītības iestāžu un
iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” maksas pakalpojumu cenrādi
(1.pielikums);
1.2. iestādes „Bauskas pils muzejs” maksas pakalpojumu cenrādi (2.pielikums);
1.3. iestādes „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs” maksas pakalpojumu cenrādi
(3.pielikums);
1.4. iestādes „Bauskas Centrālā bibliotēka” maksas pakalpojumu cenrādi (4.pielikums);
1.5. iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādi
(5.pielikums);
1.6. iestādes „Bauskas Kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādi (6.pielikums).
2. Apstiprināt interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņu vecāku
līdzfinansējuma izcenojumus:
2.1. iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” audzēkņu vecāku līdzfinansējuma
izcenojumu (7.pielikums);
2.2. iestādes „Bauskas Mūzikas skola” audzēkņu vecāku līdzfinansējuma izcenojumu
(8.pielikums);
2.3. iestādes „Bauskas Mākslas skola” audzēkņu vecāku līdzfinansējuma izcenojumu
(9.pielikums).

3. Apstiprināt šādus iestāžu iekasējamo maksu sarakstus:
3.1. iestādes „Sporta centrs „Mēmele”” iekasējamo maksu sarakstu par sporta bāzu
izmantošanu (10.pielikums);
3.2. iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” dalības maksa sporta
pasākumos individuālajos un komandu sporta veidos vieskomandām (11.pielikums)
(28.04.2016.grozījumu redakcijā);
3.3. iestādes „Bauskas Mūzikas skola” īstenoto jauniešu un pieaugušo maksas izglītības
programmu, sagatavošanas klases pedagoģisko stundu un papildus pedagoģisko stundu
izcenojumu (12.pielikums).
4. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Bauskas novada domes lēmumus:
4.1. 2011.gada 29.decembra lēmumu „Par Bauskas novada administrācijas, pagastu pārvalžu,
izglītības iestāžu un vispārējā tipa pansionāta „Derpele” maksas pakalpojumiem”;
4.2. 2010.gada 25.marta lēmumu „Par Bauskas novada kultūras iestāžu maksas pakalpojumu
apstiprināšanu”;
4.3. 2010.gada 25.februāra lēmumu „Par Bauskas pils muzeja maksas pakalpojumu
apstiprināšanu”;
4.4. 2011.gada28.aprīļa lēmumu „Par Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeja maksas
pakalpojumu apstiprināšanu”;
4.5. 2010.gada 29.aprīļa lēmumu „Par Bauskas Tūrisma informācijas centra maksas
pakalpojumu apstiprināšanu”;
4.6. 2011.gada 28.aprīļa lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
Sociālais dienests” maksas pakalpojumu apstiprināšanu”;
4.7. 2010.gada 25.februāra lēmumu „Par Bauskas novada būvvaldes maksas pakalpojumu
apstiprināšanu”;
4.8. 2009.gada 24.septembra lēmumu „Par Bauskas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas
pakalpojumiem”;
4.9. 2010.gada 25.marta lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Sporta centrs
„Mēmele”” sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības
apstiprināšanu”;
4.10. 2010.gada 28.oktobra lēmumu „Par maksas pakalpojumu saraksta un izcenojumu
apstiprināšanu topogrāfiskās informācijas apritei Bauskas novada pašvaldībā”;
4.11. 2009.gada 24.septembra lēmumu „Par vecāku līdzfinansējuma maksājumu Bauskas
pilsētas Mūzikas skolā”;
4.12. 2009.gada 24.septembra lēmumu „Par vecāku līdzfinansējumu Bauskas Mākslas
skolā”;
4.13. 2012.gada 26.jūlija lēmumu „Par Bauskas Mūzikas skolas jauniešu un pieaugušo
maksas izglītības programmas, sagatavošanas klases pedagoģiskās stundas un papildus
pedagoģiskās stundas izcenojuma apstiprināšanu”;
4.14. 2011.gada 30.jūnija lēmumu „Par Bauskas Bērnu un jauniešu centra audzēkņu vecāku
līdzfinansējuma izcenojuma apstiprināšanu”;
4.15. 2009.gada 23.decembra lēmumu „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Bauskas
Centrālajā bibliotēkā”;
4.16. 2013.gada 28.marta lēmumu „Par maksas noteikšanu par reģiona elektroniskā
kopkataloga veidošanu izglītības iestādēm";
4.17. 2010.gada 25.marta lēmumu „Par Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas
dalības maksas sporta pasākumos individuālajos un komandu sporta veidos
vieskomandām apstiprināšanu”;
4.18. 2010.gada 27.maija lēmumu „Par maksas apstiprināšanu par licence/licences kartītes
izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem”.
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5. Noteikt, ka skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā
vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro to maksas apmēru, kas bija spēkā līdz
2013.gada 31.decembrim.
6. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāži, interešu izglītības
un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņu vecāku līdzfinansējuma
izcenojumi, iestāžu iekasējamo maksu saraksti uz 25 lp.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS (paraksts)
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A.FELDMANIS

11.pielikums

Iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” dalības maksa
sporta pasākumos individuālajos un komandas sporta veidos vieskomandām
I.

Dalības maksa dalībniekiem individuālajos sporta veidos

Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
II.

Sporta veids
Vieglatlētika
Vieglatlētikas daudzcīņa
Brīvā cīņa
Galda teniss
Dambrete
Dalības maksa komandu sporta veidos

Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.

Dalības maksa EUR
vienam dalībniekam
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Sporta veids
Basketbols
Futbols
Volejbols
Florbols

Dalības maksa EUR
komandai
25,00
25,00
25,00
25,00

III. Turnīru dalības maksa sporta meistarības grupās
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.

Sporta veids
Basketbols
Futbols
Volejbols
Florbols

Dalības maksa EUR
komandai
75,00
75,00
75,00
75,00

IV. Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles
Nr.p.k. Zemgales reģiona skolēnu sporta
spēles
1.
10 sacensības

Domes priekšsēdētājs

Dalības maksa EUR
novadam
300,00

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 28.aprīlī

prot.Nr.8, 11.p.

Par Bauskas sākumskolas organizētās nometnes darbības saskaņošanu
Ievērojot Bauskas sākumskolas direktores L.Ģerģes 2016.gada 4.aprīļa iesniegumā
izteikto lūgumu par nometnes organizēšanu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada
1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 16. un
17.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Saskaņot šādas bērnu nometnes darbību:
1.1. dienas nometne „Taurenītis”;
1.1.1. nometnes organizētājs: Bauskas novada vispārējās izglītības iestāde „Bauskas
sākumskola”;
1.1.2. nometnes vadītāja: Līga Rimševica, tālr. 27731960;
1.1.3. darbības laiks un vieta: no 01.06.2016. līdz 14.06.2016. Bauskas novada vispārējās
izglītības iestādē „Bauskas sākumskola”, Uzvaras ielā 10, Bauskā;
1.1.4. nometnes dalībnieku skaits un vecums: 30 bērni vecumā no 6 līdz 7 gadiem un 4
pedagogi.
2. Apstiprināt vecāku līdzfinansējumu 20 EUR (divdesmit euro) vienam bērnam.
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 28.aprīlī

prot.Nr.8, 12.p.

Par Bauskas novada domes 2016.gada 31.marta saistošo noteikumu „Par
interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanu” precizēšanu
2016.gada 31.martā Bauskas novada dome izdeva saistošos noteikumus Nr.7 „Par interešu
izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” (turpmāk – saistošie
noteikumi).
Saistošie noteikumi atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.panta otrajai daļai tika nosūtīti
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – ministrija).
2016.gada 11.aprīlī saņemts ministrijas atzinums, kurā norādīts uz to, ka saistošajos
noteikumos ir nepieciešams veikt precizējumus, kā arī svītrot atsevišķus punktus.
Likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā noteikts, ka gadījumā, ja saņemts Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to
daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā
norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus.
Ministrija lūdz pārskatīt saistošo noteikumu 4.6., 5.6., 22.1., 22.2.apakšpunktu, norādot, ka
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta sestā daļa nosaka, ka valsts pārvaldes pienākums ir
vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonas labā, bet 10.panta astotā daļa nosaka, ka valsts
pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai. Administratīvā procesa likuma
59.panta otrā daļa nosaka, ja iestādei nepieciešamā informācija ir nevis administratīvā procesa
dalībnieku, bet gan citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no administratīvā
procesa dalībniekiem.
Attiecībā uz saistošo noteikumu 12.3.apakšpunktu par komisijas tiesībām pieņemt lēmumu
par agrāk izsniegtās licences anulēšanu, ja nav nodrošināta kvalitatīva programmas īstenošana,
ministrija atzinumā norāda, ka saistošajos noteikumos nav noteikti konkrēti vērtējami kritēriji, pēc
kuriem var secināt par licences saņēmēja kvalitāti programmas īstenošanā.
Bauskas novada dome piekrīt ministrijas norādījumam un atzīst, ka saistošo noteikumu
redakcija ir precizējama.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto
daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Svītrot saistošo noteikumu 4.6., 5.6., 12.3.apakšpunktus.
2. Veikt atbilstošus precizējumus saistošo noteikumu 4., 5. un 12.punkta numerācijā.
3. Svītrot 22.1.apakšpunktā skaitli „4.6.” un 22.2.apakšpunktā skaitli „5.7.”.
4. Izteikt saistošo noteikumu 6.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.2. pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem un pieprasa izziņu
no Soda reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā
noteikto personām, kuras īsteno interešu izglītības programmas.”.
5. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Kancelejai
nosūtīt šo lēmumu rakstveidā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
Pielikumā: precizētie Bauskas novada domes 2016.gada 31.marta saistošie noteikumi Nr.7 „ Par
interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” uz 5 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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Bauskā
2016.gada 31.martā

Nr.7
protokols Nr.6, 25.punkts

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanu
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 16.punktu,
46.panta piekto daļu, 47.panta trešo daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta
trešo daļu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta f) apakšpunktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība izsniedz licences
interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai juridiskām un
fiziskām personām (izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes).
2. Jautājumus, kas saistīti ar saistošo noteikumu 1. punktā minēto kompetenci, izskata Bauskas
novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas
komisija (turpmāk – komisija), kuras sastāvs tiek noteikts ar Bauskas novada domes
priekšsēdētāja rīkojumu.
II. Licences saņemšanas kārtība
3. Lai saņemtu pašvaldības licenci, pieaugušo neformālās izglītības programmas apjomam ir
jābūt līdz 159 akadēmiskajām stundām.
4. Licences saņemšanai juridiskai personai Bauskas novada domē jāiesniedz šādi dokumenti:
4.1. pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda licences pieprasītāja nosaukums,
juridiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds,
licencējamās programmas nosaukums;
4.2. pieteikumam jāpievieno dokuments, kurā norādīts, ka viens no darbības veidiem ir
izglītība (tai skaitā interešu izglītība un/vai pieaugušo izglītība), nodokļu maksātāja
apliecības kopija;
4.3. Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopija par vietas un telpu atbilstību
noteiktām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu);
4.4. licencējamās programmas apraksts datorrakstā, kas ietver programmas nosaukumu,
programmas apjomu (stundu skaits), programmas mērķi un uzdevumus, programmas
saturu, programmas mērķauditoriju, plānotos rezultātus, dokumenta (apliecības vai
sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves;
4.5. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo dokumentu
kopijas;

4.6. dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām
licencējamās programmas īstenošanai.
5. Licences saņemšanai fiziskai personai Bauskas novada domē jāiesniedz šādi dokumenti:
5.1. pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās
dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, jānorāda vieta, kur tiks realizēta
izglītības programma;
5.2. Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopija par vietas un telpu atbilstību
noteiktām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu);
5.3. pieteikumam jāpievieno privātprakses (ja reģistrēta privātprakse) sertifikāta kopija, kuru
izsniegusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministra apstiprināta sertifikācijas
komisija, un Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtās apliecības kopija;
5.4. licencējamās programmas apraksts datorrakstā, kas ietver programmas nosaukumu,
programmas apjomu (stundu skaits), programmas mērķi un uzdevumus, programmas
saturu, programmas mērķauditoriju, dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas
tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves;
5.5. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo dokumentu
kopijas.
5.6. dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām
licencējamās programmas īstenošanai.
III. Licencēšanas komisija un tās kompetence
6. Komisija:
6.1. izskata iesniegtos pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus;
6.2. pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību normatīviem aktiem un pieprasa izziņu no Soda
reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā noteikto
personām, kuras īsteno interešu izglītības programmas;
6.3. trīsdesmit dienu laikā pēc licences pieteikuma saņemšanas pieņem lēmumu par:
6.3.1. licences izsniegšanu (pielikums);
6.3.2. atteikumu izsniegt licenci;
6.3.3. papildu informācijas pieprasīšanu;
6.3.4. licences termiņa pagarināšanu.
7. Komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs.
8. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un
protokolists.
9. Komisija lēmumu pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir
komisijas priekšsēdētāja balss. Ja kāds no komisijas locekļiem nepiekrīt komisijas lēmumam,
tad viņa viedokli fiksē komisijas sēdes protokolā.
10. Komisija atsevišķu jautājumu izskatīšanai var pieaicināt attiecīgās nozares speciālistus
(ekspertus).
11. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:
11.1. iesniegtie dokumenti vai tajā norādītās ziņas neatbilst normatīvo aktu vai šo saistošo
noteikumu prasībām;
11.2. licences pieteicējs ir sniedzis nepatiesas ziņas;
11.3. licencējamā programma neatbilst interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības
kritērijiem.
12. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par agrāk izsniegtas licences anulēšanu, ja:
12.1. licences saņēmējs gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto interešu
vai pieaugušo neformālās izglītības programmu;
12.2. licencētās interešu izglītības programmas, pieaugušo neformālās izglītības programmas
īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;
12.3. nav nodrošināta kvalitatīva programmas īstenošana;
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12.4. juridiskā persona tiek likvidēta;
12.5. licences īpašnieks, saņemot licenci, ir sniedzis nepatiesas ziņas.
13. Par licences anulēšanu licencētā persona tiek informēta rakstiski ne vēlāk kā piecu darba
dienu laikā pēc attiecīgā komisijas lēmuma pieņemšanas.
14. Ja licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija, lai izlemtu par
licences pieprasījuma izskatīšanu, komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju. Šajā
gadījumā piecu darba dienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas licences pieteicējam
nosūta paziņojumu, kurā tiek norādīta nepieciešamā informācija vai dokumenti. Licences
pieteicējam jāiesniedz pieprasītā papildu informācija vai dokumenti piecpadsmit darba dienu
laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja noteiktajā termiņā pieprasītā informācija vai
dokumenti netiek iesniegti, komisijai ir tiesības paziņot, ka pieteikums par licences
saņemšanu tiek atstāts bez izskatīšanas.
15. Komisija jebkurā laikā ir tiesīga pārbaudīt programmas īstenošanu.
16. Pirms licences saņemšanas licences pieprasītājs samaksā maksu par licences izsniegšanu.
17. Maksa par licences izsniegšanu desmit dienu laikā no komisijas lēmuma par licences
izsniegšanu pieņemšanas jāieskaita norādītajā norēķinu kontā šādā apmērā:
17.1. par pirmreizējās licences izsniegšanu – 35 euro;
17.2. licences derīguma termiņa pagarināšanu – 3,50 euro.
18. Pēc licences pieprasītāja iesnieguma saņemšanas komisija, izvērtējot licencējamās
programmas mērķi un mērķauditoriju, var pieņemt lēmumu atbrīvot licences pieprasītāju no
maksas par pieaugušo neformālās izglītības programmas licences izsniegšanu, ja
licencējamās programmas īsteno pašvaldības iestāde vai licencējamās programmas
nosaukumā un mērķos norādīts, ka programma paredzēta personu ar invaliditāti apmācībai.
19. Licences nozaudēšanas gadījumā komisija pēc licences pieprasītāja rakstveida iesnieguma
saņemšanas izsniedz pieprasītās licences dublikātu, uz kura ir atzīme „DUBLIKĀTS”.
20. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, licences
īpašnieks rakstiski paziņo par to komisijai ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu
izdarīšanas, iesniedzot attiecīgo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).
IV. Licences derīguma termiņa pagarināšanas kārtība
21. Komisija lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu pieņem, ja licences īpašnieks
iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms licences derīguma termiņa beigām.
22. Pieteikumam par licences derīguma termiņa pagarināšanu pievieno:
22.1. juridiskā persona – šo saistošo noteikumu 4.3, 4.5., 4.6.apakšpunktos minētos
dokumentus;
22.2. fiziskā persona – šo saistošo noteikumu 5.2, 5.5., 5.6.apakšpunktos minētos
dokumentus.
23. Komisijai ir tiesības pieprasīt licences pieprasītājam iesniegt papildu informāciju un
dokumentus, kas nepieciešami licences derīguma termiņa pagarināšanai.
V. Licences izsniegšanas kārtība
24. Licenci izsniedz uz trīs gadiem.
25. Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotajai personai pret parakstu un pēc
maksājuma uzdevuma par maksas par licences izsniegšanu samaksu uzrādīšanas.
26. Izsniegto licenču saraksts tiek publicēts Bauskas novada pašvaldības mājaslapā, datu bāzi
uztur un pārraudzību veic Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Izglītības nodaļa.
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VII. Administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana
27. Komisijas pieņemto lēmumu licences pieprasītājs var apstrīdēt Bauskas novada domē.
28. Bauskas novada domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt
administratīvajā rajona tiesā normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
VIII. Noslēguma jautājums
29. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā „Bauskas
Novada Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Pielikums

BAUSKAS NOVADA DOME

PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMU LICENCĒŠANAS KOMISIJA
Reģ.Nr.90009116223, Katoļu iela 3, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālrunis/fakss 63924590, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv

LICENCE Nr. ____
Bauskā

Pieaugušo neformālās/interešu izglītības programmas īstenošanai
..........................................................
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)
Reģistrācijas numurs: (juridiskai personai, personas kods– fiziskai personai)
ir tiesības īstenot pieaugušo neformālās/ interešu izglītības programmu

(programmas nosaukums)
___ stundu apjomā

Programmas īstenošanas vieta: ____________
Lēmums par licences izsniegšanu pieņemts 20__.gada __. ___________ sēdē, protokola Nr. _
Licence programmas īstenošanai izsniegta uz laiku līdz 20__.gada __._____________

Komisijas priekšsēdētājs
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Bauskas novada domes 2016.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.7 „Par interešu un
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Atbilstoši Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
16.punktā, 46.panta piektajā daļā un 47.panta trešajā daļā
ietvertajai kompetencei un pilnvarojumam pašvaldība
izsniedz licenci juridiskām un fiziskām personām interešu
izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
īstenošanai.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība
izsniedz, anulē un pagarina licenču derīguma termiņu
interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu īstenošanai.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Maksa par licences izsniegšanu tiek ieskaitīta Bauskas
novada pašvaldības budžetā.
Nav ietekmes.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Bauskas novada
pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās
izglītības licencēšanas komisija.
Nav notikušas.

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 28.aprīlī

prot.Nr.8, 13.p.

Par Bauskas Bērnu un jauniešu centra organizēto nometņu darbības
saskaņošanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu
nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 16. un 17.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Saskaņot šādu bērnu nometņu darbību:
1.1. Bauskas Bērnu un jauniešu centra audzēkņu dienas nometne „Raibā zivju nedēļa”:
nometnes organizētājs: Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”,
nometnes vadītāja: Veronika Puķe, tālr.29120477,
nometnes darbības laiks un vieta: no 06.06.2016. līdz 10.06.2016. Bauskas Bērnu un jauniešu
centrā, Kalna ielā 14, Bauskā, Bauskas nov.,
nometnes dalībnieku skaits un vecums: 30 bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem un 10 pedagogi;
1.2. Bauskas Bērnu un jauniešu centra audzēkņu dienas nometne „Raibā zivju nedēļa”:
nometnes organizētājs: Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”,
nometnes vadītāja: Veronika Puķe, tālr.29120477,
nometnes darbības laiks un vieta: no 13.06.2016. līdz 17.06.2016. Bauskas Bērnu un jauniešu
centrā, Kalna ielā 14, Bauskā, Bauskas nov.,
nometnes dalībnieku skaits un vecums: 30 bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem un 10 pedagogi.
2. Apstiprināt Bauskas Bērnu un jauniešu centra vasaras nometņu „Raibā zivju nedēļa” no
06.06.2016. līdz 10.06.2016. un no 13.06.2016. līdz 17.06.2016. vecāku līdzfinansējumu
45 EUR vienam audzēknim.

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 28.aprīlī

prot.Nr.8, 14.p.

Par Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes „Bauskas Bērnu
un jauniešu centrs” attīstības plāna 2016. – 2019.gadam saskaņošanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Bauskas
novada dome nolemj:
saskaņot Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu
centrs” attīstības plānu 2016.–2019.gadam saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu
centrs” attīstības plāns 2016.-2019.gadam uz 33 lp.

Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks

Bauskas novads
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs

Priecīgs tu nāc, darboties sāc!

Kalna iela 14, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
tālr. 63924006, e-pasts: bjc@bauska.lv
Reģ. Nr. 90000033231
Direktore Benita Svareniece

ATTĪSTĪBAS PLĀNS

2016.-2019. gadam
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1.Vispārējs Bauskas Bērnu un jauniešu centra raksturojums
Interešu izglītības iestāde Bauskas Bērnu un jauniešu centrs, (turpmāk tekstā – BJC), jau 50.
gadu piedāvā daudzveidīgas programmas, lai bērni un jaunieši varētu izmēģināt savas spējas un attīstīt
talantus mākslas, mūzikas, tūrisma vai tehniskās jaunrades jomās. Latvijas Republikas Izglītības
likuma 1.pantā tiek skaidrots, ka interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un
vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.
BJC īstenotās interešu izglītības programmas piedāvā dažādu vēlmju īstenošanu, kā arī dod
pamatus jauniešu karjeras izvēlē. Patlaban BJC Amatniecības un mākslas centrs „Bauskas skapis”
atbalsta iedzīvotājus turpināt attīstīt savas zināšanas un prasmes visa mūža garumā.
Iestādes nosaukums ir mainījies vairākkārt, taču nemainīga palikusi iestādes sūtība - sniegt
visplašākās iespējas bērniem un jauniešiem saturīgai brīvā laika pavadīšanai.
BJC ir Bauskas novada dibināta interešu izglītības iestāde, kura ir galvenais koordinators un
sadarbības partneris ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Valsts izglītības satura centru (VISC)
un citām valsts institūcijām valsts mēroga pasākumu un projektu organizēšanā bērniem un jauniešiem
Bauskas novadā.
BJC darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās izglītības
likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī BJC Nolikums, kas
tika izstrādāts un apstiprināts Bauskas novada domē 2010. gada 26. augustā ar grozījumiem
Nolikumā, kuri apstiprināti 2011. gada 26. maijā.
BJC juridiskā adrese: Kalna iela 14, Bauska, Bauskas novads, LV-3901. Mājas lapas adrese:
www.bauskasbjc.lv, e-pasts: bjc@bauska.lv. Bauskas Bērnu un jauniešu centra darbība notiek trijās
ēkās: Sarkanajā mājā, Kalna ielā 14, Baltajā un Dzeltenajā mājā , Rīgas ielā 8. Telpu kopējā platība ir
1680 m2.
BJC moto: „Priecīgs tu nāc, darboties sāc!”

1.1.

BJC vīzija

BJC – radoši un pozitīvi audzēkņi, kuriem ir daudzpusīgas darbošanās iespējas drošā, modernā
un estētiski sakoptā vidē kompetentu un kreatīvu pedagogu vadībā.

1.2.

BJC mērķi

Attīstīt audzēkņu talantus, spējas un kompetences, radošumu, karjeras vadības prasmes un
konkurētspēju, apgūt kultūrvēsturisko mantojumu un kultūras vērtības, īstenojot interešu izglītības
programmas, stiprināt bērnu un jauniešu nacionālo identitāti, patriotismu un valstisko apziņu un veikt
interešu izglītības, audzināšanas un jaunatnes lietu organizatoriski metodisko un informatīvo darbu.
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1.3.

BJC uzdevumi

BJC savā darbībā īsteno Valsts izglītības satura centra pamatdarbības virzienus interešu
izglītības nodrošināšanai, no kuriem izriet BJC galvenie uzdevumi:
-

sekmēt daudzveidīgu interešu izglītības programmu piedāvājumu un pieejamību;

-

veicināt audzēkņu iesaistīšanos interešu izglītības programmās;

-

nodrošināt lietderīgu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, pievēršot audzēkņus mērķtiecīgai,
radošai un praktiskai darbībai, karjeras vadības prasmju apgūšanai un sabiedriskajai līdzdalībai;

-

rosināt bērnus un jauniešus aktīvai un radošai darbībai Bauskas novada sabiedriskajā un
kultūras dzīvē, apkārtējās vides izzināšanā;

-

radīt iespējas bērnu un jauniešu dalībai inovāciju attīstību veicinošās vides izglītības, tehniskās
jaunrades, radošo industriju, mākslas programmās;

-

nodrošināt audzēkņu dalību Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kultūrvēsturiskā
mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā;

-

sniegt metodisko atbalstu pedagogiem interešu izglītības īstenošanā, nodrošinot profesionālās
kompetences pilnveides pasākumus (semināri, metodiskie materiāli, pieredzes apmaiņa, labās
prakses popularizēšana u.c.) interešu izglītības pedagogiem;

-

popularizēt interešu izglītības nozīmi bērnu un jauniešu personības izaugsmē un individuālo
kompetenču pilnveidē;

-

veicināt sadarbību starp valsts un pašvaldību institūcijām un NVO interešu izglītības sistēmas
pilnveidei un interešu izglītības pieejamībai;

-

veicināt jauniešu personības vispusīgu izaugsmi, veidojot kompetences (zināšanas, prasmes,
attieksmes), attīstot uzņēmējspējas un mūžizglītības pamatprasmes.

1.4.

Interešu izglītības programmas un audzēkņu skaits

Interešu izglītībai ir svarīga loma bērnu un jauniešu izziņas interešu veidošanā un motivēšanā.
Nodarbībās pavadītais laiks dod bērniem un jauniešiem stimulu turpināt iesākto darbu. Interešu
izglītība ir līdzeklis radošas personības attīstībā. Tā kā interešu izglītības programmas pastāvēšanu
ietekmē audzēkņu un viņu vecāku vēlmes un pieprasījums, tad interešu izglītības pedagogi
nepārtraukti pilnveido piedāvātās programmas un uzlabo mācību procesu nodarbībās.
Bērnu un jauniešu centrā ir saglabāti tradīcijām bagātie pulciņi, kas darbojas jau ilgus gadus:
iespējams apgūt zināšanas un prasmes keramikas, ādas plastikas, stikla apgleznošanas un
pseidovitrāžas, vizuāli plastiskās mākslas, kokamatnieku, zīmēšanas un modelēšanas, rokdarbu studijā
„Kamolītis”, ģitārspēles pulciņā, attīstīt aktiera iemaņas un pasākumu vadīšanas talantu teātra un
pasākumu studijā, apgūt dejas mākslu deju kopā „Mēmelīte”. Vokālajā studijā „Miljons” audzēkņi ne
tikai izkopj savas vokālās meistarības prasmes, bet arī ir apguvuši mūzikas ierakstu mākslu. Ir izdoti
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un prezentēti trīs BJC mūzikas albumi: „Skaiti līdz miljons” – 2012.g., „Miljons nedarbi” – 2013.g.
un „Tik-tik tikšanās” – 2015.g.
Ņemot vērā bērnu un jauniešu intereses, 2013.gadā tika nodibināti aktīvā tūrisma, foto,
modernās amatniecības, gleznošanas, mūsdienu deju un karsējmeiteņu pulciņi.
1.attēls

Kā redzams 1.attēlā, 2012./2013.mācību gadā BJC tika realizētas tikai kultūrizglītības
programmas. Analizējot sabiedrības intereses un aktuālās tendences bērnu un jauniešu brīvā laika
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pavadīšanā, iepriekšējā plānošanas perioda sākumā par prioritāti tika izvirzīta tehniskās jaunrades
programmu attīstīšana. Pateicoties Bauskas novada domes un Valsts Izglītības satura centra atbalstam
un iesaistoties projektos, tika iegādāti materiāli tehniskie līdzekļi un atbilstošs inventārs, lai izveidotu
automodelisma, lego, elektronikas un velo pulciņus. Patlaban šie pulciņi ir kļuvuši populāri, pieprasīti
un sekmīgi darbojas. Pedagogi pastāvīgi pilnveido un aktualizē tehniskās jaunrades programmas,
izzina un papildina materiāli tehnisko nodrošinājumu. Automodelisma pulciņa audzēkņi jau gūst
ievērojamus panākumus trases automodelisma sacensībās Latvijā, velo pulciņa dalībnieki startē
„Pepijas velomānijas” sacensībās un „Bauskas rudens velobraucienā 2015”. BJC Lego un
Elektronikas pulciņam ir izveidojusies laba sadarbība ar Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas
rūpniecības asociāciju (LETERA), kuras rīkotajos pasākumos audzēkņi ir ne tikai saņēmuši
informāciju par inženierzinātnēm, bet arī piedalījušies radošos konkursos, gūstot godalgotas vietas,
vērtīgas balvas un vērtīgu papildinājumu pulciņa inventāram.
Interešu izglītības priekšrocība ir vaļasprieki un izglītojošās darbības pārklāšanās. Audzēkņi
izmanto arī īslaicīgu iespēju mācību gada laikā izmēģināt darbošanos dažādos pulciņos. Tas rada BJC
audzēkņu skaita mainību, bet vienlaikus tā ir lieliska iespēja bērniem un jauniešiem izprast savas
vēlmes, intereses un apjaust talantus. Neraugoties uz to, audzēkņu skaits BJC pulciņos ir stabils.
Audzēkņu skaita dinamika ir redzama 2.attēlā.
2.attēls

Papildus BJC telpās vēl tiek nodrošināta darbība vairāk kā 340 dažādu citu interešu grupu
dalībniekiem. Viena no tādām ir 508. Bauskas jaunsargu vienība, kas piedāvā izglītošanos valsts
aizsardzības jomā un veicina jauniešu pilsoniskās apziņas un patriotisma veidošanu. Ikdienā BJC
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Dzeltenajā mājā (Rīgas ielā 8) uz nodarbībām ierodas 80 jaunsargi, dažādās kopīgās aktivitātēs šeit
pulcējas ap 140 jaunsargi no visa Bauskas novada. Jaunsargiem ir laba iespēja izprast Nacionālo
bruņoto spēku sastāvdaļas – Zemessardzes – uzdevumus un plānus, jo BJC telpas Baltajā mājā (Rīgas
ielā 8) mācību un noliktavas vajadzībām izmanto Zemessardzes 54.Inženiertehniskā bataljona
2.inženiertehniskās rotas ap 100 zemessargi.
Bez tam BJC pedagogi, pamatojoties uz noslēgtiem telpu nomas līgumiem, veic arī individuālo
saimniecisko darbību: Dzeltenajā mājā notiek pirmsskolas deju nodarbības 70 bērniem, vokālās un
mūzikas nodarbības 80 pirmskolas vecuma bērniem, uz vingrošanu reizi nedēļā ierodas 8 -10
interesenti. BJC un Bauskas Kultūras centram ir savstarpējā vienošanās par vidējās paaudzes deju
kolektīva „Mēmele” (23 dalībnieki) mēģinājumu telpām. BJC Sarkanajā mājā (Kalna ielā 14)
Amatniecības un mākslas centrā „Bauskas skapis” uz nodarbībām reizi nedēļā pulcējas biedrības
„Latvijas tekstilmozaīka” Bauskas grupas 12 pārstāves, kā arī notiek dažādas radošas darbnīcas,
paraugdemonstrējumi, apkārtnes rokdarbnieču saieti, sadarbība ar Lietuvas meistariem, amatnieku
darbu izstādes, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas ikgadējais pasākums „Satiec savu
meistaru”. Ir izveidojusies laba sadarbība ar Bauskas novada pašvaldības iestādi „Bauskas sociālais
dienests”: jaunieši ar īpašām vajadzībām piedalās BJC pasākumos, apmeklē izstādes un dažādus
pasākumus, BJC sniedz palīdzību jauniešu veidoto keramikas darbu apdedzināšanā, izmantojot BJC
keramikas pulciņa inventāru.
Papildus interešu izglītības programmām BJC mācību gada sākumā rīko Atvērto durvju dienu,
pirms gadskārtu ieražu svētkiem un arī interešu izglītības programmu īstenošanas laikā tiek
organizētas radošās darbnīcas un meistarklases pieredzējušu mākslinieku vadībā, tādejādi veicinot
amata prasmju pārmantojamību. Par tradīciju kļuvuši Ziemassvētku pasākumi, mācību gada
noslēguma pasākumi, BJC audzēkņi pedagogu vadībā piedalās Bauskas vecpilsētas pagalmu svētkos
un citās novada aktivitātēs.
Tiek rīkotas audzēkņu un pedagogu darbu tematiskās izstādes, vides izzināšanas nodarbības.
Vasaras brīvlaikos pieprasītas ir nometnes ar vides tematiku („Raibā sikspārņu nedēļa” -2013.g.,
„Raibā gliemežu nedēļa” – 2014.g, „Raibā tupelīšu nedēļa” – 2015.g), kurās ir iekļautas
daudzveidīgas interešu izglītības nodarbības. Nometnes „Raibā tupelīšu nedēļa” norisei ir izdevies
piesaistīt Vides aizsardzības fonda finansējumu, izveidojot āra klasi – skatuvi, izgatavojot atribūtus un
tērpus nodarbībām un pasākumu vadīšanai.
BJC audzēkņi kuplina novada un valsts mēroga pasākumus, kā arī piedalās starptautiskās
izstādēs un festivālos, atbalsta labdarības pasākumus.
Interešu izglītības programmas ir pieejamas ikvienam bērnam un jaunietim, tās nodrošina
individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošanu.
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1.5.

Jaunatnes lietas

BJC ir galvenā institūcija Bauskas novadā, kas īsteno darbu ar jaunatni. Jaunatnes lietu
speciālistu vadībā tiek veicināta jauniešu personības attīstība un nostiprināta vērtību sistēmu,
popularizēts veselīgs un aktīvs dzīvesveids bez atkarībām un apreibinošām vielām, uzlabota dzīves
kvalitāte. Ar BJC darbinieku atbalstu jaunieši ir izveidojuši savas tradīcijas: „Valentīndienas
ekspresis”, „Jauniešu diena”, Patriotisma dienas orientēšanās sacensības, Jaunatnes forums, diskusiju
pēcpusdienas „Kafija ar politiķiem”, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem „Saldējums ar personību”.
Tādejādi tiek sekmēta jauniešu iesaistīšanās lēmumu pieņemšanā, jauniešiem ir iespēja iegūt
informāciju par dažādām iespējām pavadīt brīvo laiku, iesaistīties jauniešu nevalstiskajās
organizācijās. 2011.gadā BJC izveidojās jauniešu iniciatīvas grupa „Jums”, kas patlaban ir izaugusi
par neatkarīgu un enerģisku biedrību, kura dažādo jauniešu dzīves kvalitātes. BJC Ir izveidota
Jauniešu dome, kurā darbojas vairāk kā 30 jaunieši gan no pagastiem, gan pilsētas, tādējādi veidojot
jaunatnes lietu tīkla sistēmu Bauskas novada pagastos.
Iesaistoties Bauskas biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu
konkursā un saņemot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu tā
īstenošanai, BJC ir izveidota Multimediju studija jauniešiem. Projekta 1.kārtā tika izremontētas un
iekārtotas telpas, iegādāts pamata aprīkojums. Projekta 1.kārtas izmaksas EUR 40 954. Projekta
2.kārtā (EUR 4 648) tika iegādāts papildus tehniskais aprīkojums. No kopējā projekta finasējuma 90%
bija Eiropas Savienības finansējums. Multimediju studijā ir realizētas dažādas apmācības un semināri,
filmēti un montēti pasākumu sižeti un koncerti, filmēta BJC interešu izglītības pulciņu darbība un
apstrādāts safilmētais materiāls. Aparatūra tika izmantota Bauskas novada reklāmas sagatavošanai,
biedrības „Bauskas vecpilsēta” dokumentāla video darba uzņemšanai par Bauskas kinoteātri. BJC ir
kļuvis par Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla EURODESK informatīvo punktu. Ir
izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, jauniešiem ir
iespēja gūt informāciju par programmu „Jaunatne darbībā”.
Kopš 2014. gada par Eiropas Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta
jomās „Erasmus+”. BJC ir akreditēts kā Eiropas Brīvprātīgā darba nosūtītāj-, uzņēmēj- un
koordinējošā organizācija. Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji
pēc savas gribas, bez finansiālas ieinteresētības iesaistās sabiedriskajā dzīvē – uzlabo un pārveido
savu un apkārtējo dzīves kvalitāti. BJC darbojas brīvprātīgo jauniešu kopa, kuras dalībnieki iesaistās
dažādu pasākumu plānošanā, rīkošanā un norisēs. Patlaban BJC darbojas divi brīvprātīgie jaunieši no
Nīderlandes un Francijas „ERASMUS +” projekta apmaiņas programmas ietvaros. Tā ir fantastiska
iespēja savstarpēji komunicēt un sadarboties vesela gada garumā, gūstot ārvalstu pieredzi un
iepazīstinot ar mūsu aktivitātēm. Savukārt viens jaunietis no Bauskas ir devies brīvprātīgajā darbā uz
Vāciju, kur gūst pieredzi sociālajā jomā. Darbā ar jauniešiem vēl ir daudz ieceru un izaicinājumu, lai
8

veidotu jauniešu aktivitāšu tīklu visā novadā, izmantojot jaunatnei piemērotās specifiskās darba
formas un metodes.

1.6.

Personāla kvalitatīvais sastāvs

BJC vada direktore. Personālsastāvā ir direktores vietniece un četri interešu izglītības metodiķi
(1,3 amata likmes), kuri koordinē tautisko deju, mūsdienu deju, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas,
tehniskās jaunrades, teātra un skatuves runas, vides interešu izglītības jomas un Amatniecības un
mākslas centra „Bauskas skapis” darbību. BJC struktūra redzama 3.attēlā.
Metodiķi ir atbildīgi par interešu izglītības darba un pasākumu plānošanu, organizēšanu un
koordinēšanu ne tikai Bauskas un Rundāles novados, bet piedalās arī Zemgales reģiona un valsts
pasākumu nodrošināšanā, informē sabiedrību par interešu izglītības iespējām novadā, kā arī izstrādā
konkursu, skašu, izstāžu un festivālu nolikumus un sagatavo citus dokumentus.
2015./2016. mācību gadā interešu izglītības programmu realizēšanai ir piešķirtas 153 stundas
nedēļā, kuras vada 12 pedagogi. Papildus tam ir pieaicināti trīs kvalificēti speciālisti ģitārspēles,
automodelisma un velo pulciņu darbības nodrošināšanai. Pulciņu skolotāji ir iniciatīvas bagāti, ar
atbilstošu kvalifikāciju. Pedagogi audzēkņiem sniedz zināšanas, prasmes, iemaņas un attieksmes ne
tikai ikdienas darbā, bet arī profesionāli sagatavo viņus dalībai skatēs, konkursos, veicina karjeras
izglītību. Darba kvalitāti pierāda audzēkņu sasniegumi ne tikai novada, bet arī valsts un
starptautiskajos konkursos, skatēs, izstādēs.
BJC skolotāji ir iesaistījušies ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos”. Viens pedagogs ir ieguvis 4. kvalitātes pakāpi, četri pedagogi ir
ieguvuši 3. kvalitātes pakāpi. Pedagoģiskajā un vadības sastāvā ir četri maģistri. Pedagogi pastāvīgi
paaugstina kompetenci mācību priekšmetu metodikā, pedagoģijas, psiholoģijas un audzināšanas
jautājumos, apmeklējot dažādus kvalifikācijas paaugstināšanas kursus.
BJC saimnieciskās lietas veic tehniskie darbinieki: ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
(turpmāk ĒATP) - 1 amata likme, apkopējas - 2,5 amata likmes, dežurants - 0,8 amata likmes un
sētnieks - 0,2 amata likmes. Dokumentu apriti nodrošina lietvede – 0,75 amata likmes, par vecāku
līdzfinansējumu un naudas aprites kontroli atbildīga kasiere – 0,25 amata likmes.
Kopš 2011. gada 1. aprīļa BJC strādā jaunatnes lietu speciālists, kurš veic darbu ar jaunatni,
sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādā priekšlikumus
jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus
un programmas jauniešiem, sekmē jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicina jauniešu brīvprātīgo
darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, konsultē jauniešus jaunatnes politikas
jomā, kā arī veicina jauniešu personības vispusīgu attīstību, iepazīstinot ar vērtīgām brīvā laika
pavadīšanas iespējām, motivē dzīvot aktīvi, veselīgi un videi draudzīgi.
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1.7.

Bauskas Bērnu un jauniešu centra struktūra
3.attēls

Direktore

Direktores vietniece

Metodiskā komisija

Lietvede

Amatniecības un mākslas
centrs “Bauskas skapis”

Kasiere
Audzēkņi
Pedagoģiskā padome
Multimediju studija
Interešu izglītības pedagogi
Bauskas novada jaunieši
Jaunatnes lietu speciālists
Apkopēja
Ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārzinis

Dežurants
Sētnieks
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1.8.

Fiziskās vides raksturojums

BJC telpas Kalna ielā 14 tiek intensīvi izmantotas tehniskās jaunrades, vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas pulciņu nodarbībām, kā arī Amatniecības un mākslas centra „Bauskas skapis”
aktivitātēm. 2012. gada pavasarī tika sakārtota un nobruģēta daļa pagalma, lai nodrošinātu vietu āra
aktivitātēm.
2011. gada novembrī ar Bauskas novada domes lēmumu Bauskas Bērnu un jauniešu centram
tika papildus piešķirtas telpas Rīgas ielā 8, kur no 2011. gada rudens jau darbojas jaunsargi.
2012. gada sākumā Rīgas ielas nama 2. stāva zālē tika ieklāta grīda, izveidota spoguļsiena deju
kopas „Mēmelīte” nodarbībām, 3. stāvā, apvienojot divas telpas, tika izveidota mēģinājumu zāle ar
nelielu skatuvi un jaunu grīdas klājumu vokālās studijas „Miljons” darbībai plašākā un tehniski
piemērotākā vidē. 2013.gadā, piesaistot projektu līdzekļus, izveidota multimediju studija jauniešiem.
2014. un 2015.gadā izremontētas ģērbtuves deju nodarbībām, izremontēta un labiekārtota zāle
mūsdienu dejas, karsējmeiteņu un teātra pulciņu nodarbībām, pasākumu organizēšanai. 2015.gadā tika
pārbūvēta ēkas ieeja un izveidota dežuranta darba vieta.
BJC pagalmos ir izveidotas divas velosipēdu novietnes.
Iegūstot Latvijas Vides aizsardzības fonda un Latvijas Valsts mežu līdzfinansējumu, ierīkota āra
skatuve un aprīkojums (koka galds un soli) nodarbību un pasākumu rīkošanai pagalmā. Ir iegūts
būtisks darbības vides paplašinājums, taču vēl vairākās telpās ir nepieciešams remonts, tehniskais
nodrošinājums: internets, datori, inventārs, kā arī papildus uzturēšanas līdzekļi.

1.9.

Finansiālais nodrošinājums

Finansējuma īpatsvara sadalījums četros iepriekšējos gados redzams 4.attēlā:
4.attēls
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Interešu izglītības programmas tiek finansētas no valsts budžeta mērķdotācijas (pedagogu
algas), dibinātāja – Bauskas novada pašvaldības - budžeta (pedagogu algas, mācību līdzekļi,
saimnieciskie izdevumi u.c. nepieciešamie izdevumi). Atbilstoši Bauskas novada domes lēmumam
tiek saņemts audzēkņu vecāku līdzfinansējums.
2015.gada pašvaldības finansējums ir pieaudzis par 4,95%, salīdzinot ar 2014.gadu. Tas saistīts
ar finansējuma nodrošinājumu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Bauskas novada
skolēnu dziesmu un deju svētki notika 2015.gada 29.maijā. Svētku ieskaņas koncerts 28.maijā notika
Sv.Gara luterāņu baznīcā. Bauskas Pilskalna estrādē koncertā „Pats skani, līdzi skani pilsētā, kur
satiekas!” piedalījās 1570 dziedātāji un dejotāji, svētkos ieradās sadraudzības pilsētas Nāhodas
skolēnu stīgu orķestris. Svētku budžetā tika iekļauta pasākuma apskaņošana, apdrošināšana, vides
sakopšanas izdevumi, piemiņas veltes, viesu kolektīva uzņemšana, svētku simbolikas izgatavošana
u.c.
No Bauskas novada, izturot skašu un konkursu stingro vērtējumu, uz Rīgu 26 kolektīvi - 622
svētku pasākumu dalībnieki. Visas Latvijas kontekstā tas bija 5.lielākais novads dalībnieku skaita ziņā
valstī. Papildus tika šūti tērpi deju lieluzveduma „Līdz varavīksnei tikt” horeogrāfisko ainu
dejotājiem. Tie bija BJC deju kopas „Mēmelīte” vairāk kā 100 dažādu vecumposmu audzēkņi.
Tabulā ir redzams interešu izglītības finanšu nodrošinājums no 2012. līdz 2015.gadam:
Interešu
Gads

Pašvaldības

Īpatsvars

%

finansējums

%

46447,00

46,22%

47105,00

46,87%

6950,00

6,92%

100502,00

44532,00

37,06%

67508,00

56,18%

8128,00

6,76%

120168,00

66168,00

31,79%

126964,00

61,01%

14980,00

7,20%

208112,00

70205,00

29,03%

159532,00

65,96%

12120,00

5,01%

241857,00

izglītības
mērķdotācijas

2012.
(LVL)
2013.
(LVL)
2014.
(EUR)

2015.
(EUR)

Audzēkņu

Īpatsvars

vecāku
līdzfinansējums

Īpatsvars
%

Kopā

Finanšu līdzekļi nodrošina darbinieku atalgojumu, centra telpu remontu un komunālos
maksājumus, kā arī tie tiek izlietoti mācību materiālu un mācību līdzekļu iegādei. 2015.gadā Bauskas
novada pašvaldība atbalstīja stikla kausēšanas krāsns iegādāšanu stikla apgleznošanas un
pseidovitrāžas darbnīcas aktīvākai un kvalitatīvākai darbībai. Tika īstenoti remontdarbi atbilstoši
apstiprinātajām tāmēm Dzeltenajā māja (Rīgas ielā 8), lai nodrošinātu plašākas telpas interešu
izglītības programmu īstenošanai, uzlabotu estētisko vidi un audzēkņu drošību.
Katra gada budžeta tāme tiek veidota, pamatojoties uz attīstības prioritātēm un piešķirtajiem
finansu līdzekļiem. To veidojot, tiek uzklausīti skolotāju, saimniecisko darbinieku un vecāku
ierosinājumi.
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5.attēls

Kā redzams 5.attēlā, vislielākais interešu izglītības finansējuma īpatsvars ir pašvaldības
finansējums, bet interešu izglītības mērķdotācija samazinās.

2. Interešu izglītība valsts, pašvaldības un izglītības
attīstības plānošanas dokumentos
„Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam” paredz, ka „visiem bērniem un
jauniešiem līdz 2020.gadam jānodrošina kvalitatīva pamatizglītība, kā arī pieeja tādām
nodarbībām ārpus formālās izglītības, kas paplašina pieredzi, rada iespējas atklāt un kopt savus
talantus”.
Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam (pieņemtas Saeimā 2014.gada
22.maijā) 2.apakšmērķa „Indivīdu prasmes: veicināt vērtībizglītībā balstītu indivīda profesionālo
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un sociālo prasmju attīstību dzīvei un konkurētspējai darba vidē” sasniegšanas Rīcības virzienā
2.3. „Ārpus formālās izglītības iespēju un pieejamības bērniem un jauniešiem paplašināšana”
akcentētas skolēnos veidojamās un izkopjamās 21.gs.kompetences un prasmes: radošumu,
uzņēmējdarbību, dabaszinības un tehnoloģiskās, efektīvas komunikācijas prasmes, kritisko
domāšanu, pašiniciatīvas problēmrisināšanas, sadarbības prasmes, saziņu valsts valodā, dzimtajā
valodā un svešvalodās, matemātikā, digitālās prasmes, prasmi mācīties, sociālās un pilsoniskās
prasmes, kā arī kultūras izpratnes un izpausmes prasmes, kas veicinās bērnu un jauniešu
iekļaušanos sabiedrībā un paaugstinās viņu konkurētspēju darba tirgu. Tiks sekmēta bērnu un
jauniešu nacionālās identitātes veidošanās, kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšana, jaunu kultūras
vērtību radīšana, dažādu tautību bērnu un jauniešu saliedēšanās, integrācija un socializācija.
Vienlaikus ir atbalstāma ilgtspējīga un kultūras un izglītības sektora sadarbība ar mērķi
ilgtermiņā sekmēt kultūras institūciju izglītības piedāvājuma pieejamību, kā arī bērnu un
jauniešu neformālajā izglītībā akcentējot inovāciju attīstību veicinošu kultūrizglītību un tehnisko
jaunradi.
Visas minētās kompetences un prasmes bērnos un jauniešos attīstāmas līdztekus
formālajai izglītībai arī interešu izglītībā. Minētā rīcības virziena ietvaros bērni un jaunieši tiks
motivēti piedalīties interešu izglītības programmās, nodrošinot daudzveidīgu programmu
piedāvājumu izglītības iestādēs, kā arī tiks izveidota atbalsta sistēma izglītojamo individuālo
spēju attīstībai, radot iespējas talantu attīstīšanai un izkopšanai. Plānots, ka tiks atbalstīti jauniešu
tehniskās jaunrades centri, vasaras mācību nometnes, dažādu skolēnu zinātnisko semināru,
konkursu organizēšana, zinātnisko projektu izstrāde.
BJC attīstības plāns ir balstīts uz Bauskas novada attīstības programmas 2012.–2018.
gadam prioritātēm: Bauskas novada vidējā termiņa prioritātes (VP3: Kvalitatīva izglītība, VP4:
Pievilcīga kultūras un sporta vide, VP2: Kvalitatīva, droša vide), rīcības virzieniem un
uzdevumiem.
Bauskas novada attīstības programma 2012.–2018. gadam. Gala redakcija.189.lpp.: „Lai
novada iedzīvotājiem visa mūža garumā būtu izcilas izglītības iegūšanas iespējas, ir
nepieciešams nodrošināt kvalitatīvus pedagogus un mūsdienīgu materiāli tehnisko bāzi. Būtiski
ir panākt līdzvērtīgu attīstību visiem trim mūžizglītības pamatelementiem – formālajai izglītībai,
neformālajai izglītībai un ikdienas mācīšanās, kas cita citu papildina. Papildus formālajai
izglītībai jāatbalsta jauniešu neformālā izglītība, lai sniegtu ieguldījumu mūžizglītībā, uzlabojot
tās kvalitāti. Attīstot neformālo izglītību, jāstrādā trīs galvenajos virzienos – interešu izglītība, uz
profesionālām kompetencēm balstīta neformālā izglītība, un uz sociālām un pilsoniskām
kompetencēm balstīta neformālā izglītība”.
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3. Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana un tālākās attīstības vajadzības
3.1.

BJC darba pašvērtējums pamatojomā “Interešu izglītības programmu
saturs”

BJC darba stiprās puses
PRIORITĀTE:
Interešu izglītības programmu piedāvājuma
daudzveidība un nodarbību procesa kvalitātes
pilnveidošana
Metodiķi un pedagogi regulāri analizē bērnu un
jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju
pieprasījuma un piedāvājuma attiecību un izvērtē
interešu izglītības programmu saturu.
Ir veikta audzēkņu un vecāku anketēšana ar mērķi
novērtēt pulciņu darbību un izzināt viņu intereses
un vajadzības pēc interešu izglītības pulciņiem.
Katra mācību gada noslēgumā interešu izglītības
programmas tiek izvērtētas un aktualizētas
atbilstoši izglītojamo vajadzībām.
BJC veiksmīgi īsteno kultūrizglītības programmas:
tautas dejas, vokālais ansamblis, ģitārspēle,
tēlotājmāksla, kolāža, keramika, ādas apstrāde,
kokapstrāde, rokdarbi, teātris, fotogrāfija.
Pārskata periodā ir paplašināta interešu izglītības
programmu daudzveidība kultūrizglītības jomā:
nodibināti mūsdienu deju, karsējmeiteņu, modernās
amatniecības un gleznošanas pulciņi.
Laika periodā no 2012. – 2014. gadam ir izveidotas
un ar panākumiem darbojas tehniskās jaunrades
apakšprogrammas: velo, automodelismā, lego un
elektronikā.
Sekmīgi darbību īsteno sporta interešu izglītības
programma - aktīvais tūrisms, kura tiek īstenota
Bauskā un Ozolainē.
Bauskas BJC darbojas 508. Bauskas jaunsargu
vienība, kas piedāvā izglītošanos valsts aizsardzības
jomā un veicina jauniešu pilsoniskās apziņas un
patriotisma veidošanu.
Vērtējums – ļoti labi

15

Tālākās attīstības vajadzības
Pilnveidot interešu izglītības programmas
atbilstoši mūsdienu prasībām un tehnoloģijām:
- attīstīt elektronikas pulciņa robotikas
virzienu
sadarbībā
ar
Latvijas
Elektrotehnikas un
elektronikas
rūpniecības asociāciju;
- ieviest
animāciju
Lego pulciņa
programmā;
- attīstīt leļļu teātri, sintezējot vairāku
pulciņu darbību;
- dažādot tautisko un mūsdienu deju
programmās apgūstamos žanrus un
stilus;
- paplašināt
kokamatniecības
programmas
atbilstoši
mūsdienu
tehnoloģijām;
- ieviest jaunus virzienus modernās
amatniecības pulciņā.
Turpināt regulāri analizēt un izvērtēt interešu
izglītības programmu satura aktualitātes, kā arī
pieprasījuma un piedāvājuma attiecību.

3.2.

BJC darba pašvērtējums pamatjomā “ Interešu izglītības programmu
īstenošana”

BJC darba stiprās puses
PRIORITĀTE:
Interešu izglītības programmu īstenošanas
procesu pilnveidošana, paplašinot mūžizglītības
iespējas
Audzēkņiem ir iespēja īstenot individuālās
izglītības vēlmes un vajadzības.
Interešu izglītības programmas nodrošina bērnu un
jauniešu vispusīgu spēju attīstību, nodrošina
radošās pašizpausmes.
Tiek izmantoti diferencēti paņēmieni darba
organizēšanā ar Bauskas BJC pulciņu talantīgajiem
audzēkņiem, kuri piedalās dažādos konkursos un
skatēs, gūstot godalgotas vietas.
Nodrošināta interešu izglītības satura īstenošanas
atbilstību mūsdienu aktualitātēm – tiek īstenotas
aktuālās tehniskās jaunrades programmas, tiek
izmantotas mūsdienīgas tehnoloģijas un materiāli,
tiek aktualizēta materiālu ekonomija un otrreizējo
izejvielu izmantošanu jaunu lietu pagatavošanā.
Audzēkņi un pedagogi apmeklē mākslas izstādes
muzejos un galerijās, piedalās glezniecības
plenēros, radošajās darbnīcās, kur pieredzējušu
meistaru un amatnieku vadībā notiek praktisko
iemaņu papildināšana un īstenota saikne ar reālo
dzīvi un uzņēmējdarbību.
Audzēkņi un pedagogi piedalās nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanas ikgadējos
pasākumos „Satiec savu meistaru”.
Vērtējums: ļoti labi
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Tālākās attīstības vajadzības
Pilnveidot interešu izglītības programmu
īstenošanas procesu, interaktīvo darba metožu,
mūsdienīgu informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju izmantošanu.
Pilnveidot materiālo bāzi kultūrizglītības,
sporta tūrisma un tehniskās jaunrades interešu
izglītības programmu īstenošanai.
Nodrošināt jaunu datoru un datorprogrammu
iegādi un plašāku izmantošana nodarbībās.
Iesaistīties starptautiskos projektos un izstādēs
sadarbībā ar valsts, pašvaldību un citām
institūcijām un biedrībām.
Popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu
interešu izglītības programmu īstenošanas
laikā.

3.3.

BJC darba pašvērtējums pamatjomā “Atbalsts audzēkņiem”

BJC darba stiprās puses
PRIORITĀTE:
Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana un
darbības nodrošināšana
Ir noorganizētas 4 nometnes bērniem vasaras
brīvlaikā: „Raibā sikspārņu nedēļa” un „Veloaktīvs,
velodrošs” - 2013.g., „Raibā gliemežu nedēļa” –
2014.g, „Raibā tupelīšu nedēļa” – 2015.g.
Nometnēs ir droša vide un saturīga brīvā laika
pavadīšana, iekļautas daudzveidīgas interešu
izglītības,
vides
izzināšanas,
savstarpējās
sadarbības un talantus attīstošas nodarbības.
Nometnē apgūtās prasmes audzēkņi izmanto savā
personiskajā un sabiedriskajā dzīvē.
Audzēkņi un vecāki ir atzinīgi novērtējuši nometņu
darbību.
Vērtējums – ļoti labi
PRIORITĀTE:
Audzēkņu patriotiskā audzināšana;
Dalība XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkos
Audzēkņiem ir radīta iespēja aktīvi līdzdarboties
BJC, novada sabiedriskajā un kultūras dzīvē,
iesaistīties tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā
mantojuma apgūšanā un saglabāšanā.
Ir noorganizēti Bauskas novada skolēnu dziesmu un
deju svētki 2015.gada 29.maijā, nodrošinot skolēnu
dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību un
pēctecību. Bauskas novada dziesmu un deju
svētkos piedalījušies 154 BJC audzēkņi.
BJC noorganizējis 16. Latvijas skolu jaunatnes
teātra sporta finālturnīru Bauskā “Roze, lido!”
(14.03.15.)
Noorganizētas Bauskas un Rundāles tautas deju
kolektīvu un Zemgales reģiona mūsdienu deju
skates. (15.03.15.)
Noorganizēti vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
konkurss un tērpu kolekciju skate-konkurss "Rakstu
darbi” Bauskas un Rundāles novadu un Zemgales
reģiona (24.04.2015.) kārtas.
Ir pilnveidots kolektīvu vizuālais noformējums
atbilstoši XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku programmai: izgatavoti jauni tērpi deju
kopai „Mēmelīte”, mūsdienu deju grupai un
pulciņu audzēkņiem - krekliņi ar vienotu novada
simboliku.
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkos ir piedalījušies 140 BJC audzēkņi.
Vērtējums – ļoti labi
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Tālākās attīstības vajadzības
Mērķtiecīgi radīt iespēju un palīdzēt visu
vecuma grupu audzēkņiem apzināt savas
intereses un profesionālo piemērotību, karjeras
izglītības iespēju nodrošināšana.
Iepazīstināt audzēkņus ar interešu izglītības
pedagogu darbu, ar dažādiem mākslas un
tehnikas veidiem, tā palīdzot viņiem izvēlēties
profesiju.
Interešu izglītības programmās iekļaut karjeras
izglītības jautājumus.
Nodrošināt audzēkņu dalību Latvijas simtgades
pasākumos, veicināt valstiskās piederības
apzināšanu.
Turpināt rīkot vasaras nometnes un radošās
darbnīcas skolas brīvlaikos.
Rast iespējas finasēt interešu izglītības
programmas pirmskolas vecuma bērniem.

3.4.

BJC darba pašvērtējums pamatjomā “Darbs ar jaunatni”

BJC darba stiprās puses
PRIORITĀTE:
Jauniešu līdzdalības un personības attīstības
veicināšana
Ir izveidota Bauskas novada Jauniešu dome, kas ir
jauniešu interešu pārstāvniecības institūcija.
Ir pilnveidota materiāltehnisko resursu bāze
jauniešu iniciatīvu veicināšanai: izremontētas telpas
un izveidota Multimediju studija jauniešiem, kurā
darbojoties jaunieši pilnveido savas prasmes.
Darbam ar jaunatni tiek izmantotas daudzpusīgas
metodes: semināri, lekcijas, diskusijas, pasākumi,
sadarbība ar citām jaunatnes organizācijām,
regulāras publikācijas par darbu ar jaunatni, dalība
konkursos, apmācībās.
Ir attīstījusies sadarbība ar V/A „Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra”.
Jauniešu iniciatīvas grupa „Jums” ir izveidojusies
par neatkarīgu biedrību, kura organizē dažādus
pasākumus jauniešiem.
Tiek attīstīts brīvprātīgais darbs. Bauskas BJC ir
akreditēts Eiropas Brīvprātīgā darba nosūtīšanas,
uzņemšanas
un
koordinējošā
organizācija.
Jaunatnes lietu speciālists sagatavo projekta
pieteikumus
Valsts
programmas
projektu
konkursos, kā arī Erasmus+ programmās.
Jaunatnes lietu speciālists regulāri papildina
zināšanas par aktualitātēm jaunatnes lietās.
Ir izveidojušās un attīstījušās jaunas ikgadējas
tradīcijas: „Valentīndienas ekspresis”, Jauniešu
dienas, Jaunatnes forums. Populāras un regulāras ir
diskusiju pēcpusdienas „Kafija ar politiķiem”, kā
rezultātā uzlabojusies jauniešu un pašvaldības
sadarbība.
Bauskas BJC telpās Rīgas ielā 8 ir Eiropas
komisijas jaunatnes informācijas tīkla EURODESK
informācijas punkts.
Vērtējums - labi
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Tālākās attīstības vajadzības
Veicināt jauniešu līdzdalību un atbalstīt
jauniešu personības un kompetenču attīstību.
Izveidot Jaunatnes konsultatīvo padomi.
Atbilstoši Bauskas novada domes lēmumam,
piedalīties
novada
jaunatnes
politikas
plānošanas dokumenta izstrādē.
Veicināt Bauskas novada jauniešu domes
kapacitāti, īstenojot apmācības un pieredzes
apmaiņas pasākumus.
Attīstīt darbu ar jaunatni pagastos.
Attīstīt jaunatnes informācijas sistēmu.
Pilnveidot multimediju studijas jauniešiem
darbību atbilstoši projektā paredzētajiem
mērķiem un uzdevumiem.
Īstenot apmācības, izglītojošus seminārus,
nometnes, radošās darbnīcas, izbraukuma
pasākumus pagastos un kaimiņu novados,
kopīgus
projektus
ar
nevalstiskajām
organizācijām.

3.5.

BJC darba pašvērtējums pamatjomā “Vide”

BJC darba stiprās puses
PRIORITĀTE:
Labvēlīga BJC mikroklimata uzturēšana, drošas
un radošas vides nostiprināšana
BJC ir savas tradīcijas, tās tiek koptas un attīstītas.
BJC ir pozitīva sadarbības vide.
Audzēkņi lepojas ar savu piederību BJC, piedalās
konkursos, skatēs un pasākumos.
Ir izveidotas sekojošas globālā tīmekļa vietnes:
www.bauskasbjc.lv; www.draugiem.lv/bauskasbjc;
facebook.com/bauskasbjc; twitter.com/BauskasBJC
Ir izveidota BJC simbolika: logo (krāsainā,
melnbaltā un 3D versija), baneri, bukleti. Vizuālās
mākslas pulciņu nodarbību laikā ir izgatavots BJC
karogs.
Tiek projektētas un izgatavotas nozīmītes ar BJC
simboliku.
Darbinieki regulāri sniedz informāciju laikrakstiem
par BJC darbību
BJC ir izstrādāti un ik gadus aktualizēti iekšējās
kārtības noteikumi, audzēkņi zina un ievēro BJC
iekšējās kārtības noteikumus.
BJC telpas ir drošas un neapdraud skolēnu un
darbinieku dzīvības, ir izstrādātas drošības tehnikas
instrukcijas.
Vērtējums – ļoti labi

3.6.

Tālākās attīstības vajadzības
Veicināt audzēkņu, vecāku un darbinieku
drošu, radošu un pozitīvu sadarbību, piederības
apziņu un lepnumu.
Turpināt darbu pie BJC vizuālā un emocionālā
tēla veidošanas un popularizēšanas, sagaidot
BJC 50 gadu jubileju.
Aktualizēt iekšējās kārtības un drošības
noteikumus.

BJC darba pašvērtējums pamatjomā “Resursi”

BJC darba stiprās puses
PRIORITĀTE:
Materiāli tehniskās bāzes pilnveide interešu
izglītības programmu īstenošanai un darbā ar
jaunatni
BJC rīcībā ir līdzekļi izglītības programmu
īstenošanai, infrastruktūras uzturēšanai, BJC
darbības nodrošināšanai, tie tiek optimāli un
lietderīgi izmantoti. Telpas tiek izmantotas efektīvi.
BJC kolektīvs regulāri rūpējas par telpu un
apkārtnes
kārtību,
vizuālo
un
estētisko
noformējumu, izmantojot pedagogu un pulciņa
audzēkņu radošo potenciālu.
Pārskata periodā sadarbībā ar Bauskas novada
pašvaldību, piesaistot Eiropas projektu līdzekļus,
BJC ēkā Kalna ielā 14 ir iekārtota automodelisma
trase,
iegādāts
nepieciešamais
aprīkojums
velopulciņa darbības nodrošināšanai.
Ir iegādāta stikla kausējamā krāsns stikla
apgleznošanas pulciņa programmas labākai
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Tālākās attīstības vajadzības
Pilnveidot interešu izglītības pulciņu kabinetu
un jaunatnes darbības materiāli tehnisko bāzi
atbilstoši jaunākajām tendencēm.
Nodrošināt piemērotas akustiskās sistēmas
BJC pasākumu apskaņošanai.
Uzlabot ēku Rīgas ielā 8 energoefektivitāti un
tehnisko stāvokli.
Pilnveidot
ugunsdzēsības
signalizācijas
sistēmu.
Labiekārtot BJC pagalmus.
Veikt telpu remontu un labiekārtošanu
atbilstoši izstrādātajam finanšu plānam.
Nodrošināt interneta pieejamību un brīvo wi- fi
tīklu BJC telpās.
Turpināt iesaistīties projektu izstrādē līdzekļu
piesaistīšanai.
Labiekārtot Jauniešu māju.

īstenošanai.
Vokālās studijas vajadzībām ir iegādāti mikrofoni
un miksēšanas konsole.
Izremontēta un iekārtota telpa elektronikas un lego
interešu izglītības programmu īstenošanai.
Ekā Rīgas ielā 8 veikta interešu izglītības kabinetu
un koplietošanas telpu modernizēšana un
pilnveidošana atbilstoši izvirzītajām prioritātēm un
audzēkņu drošības uzlabošanai:
- ir izveidota piemērota zāle un ģērbtuves
deju nodarbībām;
- izremontēta un labiekārtota zāle mūsdienu
dejas, karsējmeiteņu un teātra pulciņu
nodarbībām, pasākumu organizēšanai;
- pārbūvēta ēkas ieeja un izveidota dežuranta
darba vieta;
- piesaistot projektu līdzekļus, izveidota
multimediju studija jauniešiem
- iegūstot Latvijas Vides aizsardzības fonda
un Latvijas Valsts mežu līdzfinansējumu,
ierīkota āra skatuve un aprīkojums
nodarbību un pasākumu rīkošanai pagalmā.
Regulāri tiek izvērtēts pedagogu un saimniecisko
darbinieku darba slodžu sadalījums, ievērojot
izglītības programmu saturu, darba organizācijas
vajadzības, kvalifikāciju.
Interešu izglītības kabineti ir daļēji aprīkoti ar
datoriem un interneta pieejamību.
Vērtējums – ļoti labi

3.7.

BJC darba pašvērtējums pamatjomā “Darba organizācija, vadība un
kvalitātes nodrošināšana”

BJC darba stiprās puses
PRIORITĀTE:
Interešu izglītības darba metodiskās vadības
pilnveide
BJC notiek regulāra un plānveidīga darba
organizēšana un vadīšana.
Katra mācību gada noslēgumā tiek veikta interešu
izglītības programmu un pulciņu darbības
izvērtēšana,
interešu
izglītības
programmu
aktualizēšana un jaunu programmu izstrādāšana.
Metodiķi apkopo Bauskas novada iesniegtās
interešu izglītības programmas
Metodiķi ir izstrādājuši ieteikumus interešu
programmu
izvērtēšanai
Bauskas
novadā.
Pedagogu un darbinieku sanāksmes notiek reizi
mēnesī. Metodiskā komisija apspriež aktuālos
jautājumus reizi nedēļā. Sanāksmes tiek
protokolētas, tiek noteikti konkrēti mērķi,
uzdevumi, izpildes laiks un atbildīgie.
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Tālākās attīstības vajadzības
Nodrošināt pedagogu kvalifikācijas celšanu
atbilstoši mūsdienu izglītības aktualitātēm,
ievērojot bērnu un jauniešu intereses.
Popularizēt un atbalstīt interešu izglītības
pedagogu metodisko izstrādņu skates.
Regulāri izvērtēt BJC darba rezultātus,
nepieciešamības gadījumā savlaicīgi veicot
korekcijas un papildinājumus BJC attīstības
plānā.
Pilnveidot interešu izglītības metodisko
vadību, sadarboties ar Valsts Izglītības satura
centru, Bauskas novada pašvaldību, izglītības
nodaļu, citām interešu izglītības iestādēm un
vispārizglītojošām skolām.
Veikt detalizētu BJC darba pašvērtējumu.
Izveidot BJC attīstības plānu nākamajam
plānošanas periodam.

Pedagogi un tehniskie darbinieki regulāri papildina
savas zināšanas profesionālās pilnveides kursos.
BJC kolektīvs ir iepazinis darba organizāciju
Ventspils Jaunrades namā, Liepājas Bērnu un
jaunatnes centrā, Jelgavas Bērnu un jauniešu centrā
„Junda”. BJC pieredzi ir izzinājuši Saldus, Preiļu
novada, Daugmales BJC, Aizputes jaunrades centra
darbinieki.
2014.gada maijā BJC rīkoja semināru Latvijas
interešu izglītības koordinatoriem un izglītības
iestāžu vadītājiem, popularizējot labās prakses
piemērus Bauskas novadā.
Vērtējums - ļoti labi
PRIORITĀTE:
Detalizēta BJC darba pašvērtējuma veikšana,
izstrādājot
attīstības
plānu
nākamajam
plānošanas periodam
Tika detalizēti izvērtēta 2012. – 2015.gada
attīstības plāna izpilde, veikta audzēkņu un vecāku
anketēšana.
BJC darbinieku pienākumi, atbildība ir skaidri
noteikti, labi organizēta savstarpējā sadarbība.
Regulāri tiek pārskatīti un aktualizēti amatu
apraksti. Direktore konsultējas ar metodisko
komisiju un pedagogiem pirms lēmumu
pieņemšanas.
2016.- 2019. gada darbībai ir izvirzītas konkrētas
prioritātes, nosakot mērķus, novērtēšanas kritērijus
un uzdevumus, paredzot īstenošanas laiku un
nepieciešamos resursus.
Vērtējums - ļoti labi
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4. SVID analīze
Lai noteiktu uzdevumus un prioritātes Bauskas Bērnu un jauniešu centra attīstības plānošanai, 2015.gadā ir veikta SVID analīze
Stiprās puses
1. Daudzveidīgas interešu izglītības
programmas.
2.Kvalificēts un kreatīvs
pedagoģiskais personāls.
3. Izdevīga ģeogrāfiskā atrašanās
vieta.
4. Sakopta, estētiska un nodarbībām
piemērota vide.
5. Vecāku līdzfinansējums interešu
izglītības pulciņiem.
6. Aktīva audzēkņu un pedagogu
sadarbība starp pulciņiem.
7. Laba iestādes atpazīstamība
sabiedrībā.
8. Radošo darbnīcu un meistarklašu
organizēšana BJC pasākumos,
interešu izglītības programmu
īstenošanas laikā, gadskārtu ieražu
un pilsētas pasākumos.
9. Uzsākta veiksmīga starptautiskā
sadarbība ar kolektīviem Čehijas
Republikas Nāhodas pilsētā.
10. Ir laba materiāli tehniskā bāze
darba ar jaunatni īstenošanai. BJC
(multimediju studija, semināru
telpa, jaunatnes lietu speciālista
kabinets).
11.Laba sadarbība ar valsts,
pašvaldības un sabiedriskajām
organizācijām.
12.Darbojas Bauskas novada
jauniešu dome.

Vājās puses

Iespējas

1. Nepietiekama interešu izglītības
mērķdotācija interešu izglītības
pulciņu darbības nodrošināšanai un
paplašināšanai, kā arī kvalificētu
speciālistu piesaistei.

1. Pulciņu darbības realizēšana
ārpus Bauskas BJC ēkām.
2. Programmu īstenošana
pirmskolas vecuma bērniem.
3. Finansējuma piesaiste, realizējot
dažādus papildus projektus.
4. Meistarklašu un radošo darbnīcu
piedāvājuma dažādošana.
5. Izglītības iestādes sadarbības
paplašināšana valsts un
starptautiskā mērogā.
6.Sadarbība ar jauniešu
nevalstiskajām organizācijām
Bauskas novadā un kaimiņu
novados.
7.Sadarbība ar Bauskas novada
domes deputātiem un novada
administrāciju.

2.Nepietiekams jaudīgas
datortehnikas un mūsdienīgas
programmatūras nodrošinājums.
3. Bērnu skaita proporcionāla
regulēšana atbilstoši interešu
izglītības programmai.
4. Pedagogu darba laiks
pēcpusdienās un vakaros.
5. Vecāku līdzfinansējums interešu
izglītības pulciņiem rada
nevienlīdzīgu situāciju ar
vispārizglītojošo skolu bezmaksas
interešu izglītības pulciņiem.
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Draudi
1.Iespējama mērķdotācijas
samazināšanās līdz ar skolēnu
skaita samazināšanos novadā .
2. Neadekvāts (nekonkurētspējīgs)
interešu izglītības pedagogu
atalgojums.
3. Nepietiekama jauno pedagogu
ienākšana.
3.Nepietiekams finansējums
darbam ar jaunatni.
4. Pieaugošs dokumentu
sagatavošanas un aprites apjoms.
5. Straujais dzīves ritms: bērniem
visu vajag ātri un uzreiz.

5. BJC attīstības prioritātes 2016.- 2019. gadam
Nr.
Pamatjoma
1. Interešu izglītības
programmu saturs

2.

Interešu izglītības
programmu
īstenošana

3.

Atbalsts
audzēkņiem

4.

Darbs ar jaunatni

5.

Vide

6.

Resursi

7.

Darba organizācija,
vadība un
kvalitātes
nodrošināšana

2015./16.m.g.

2016./17.m.g.

2017./18.m.g.
1.1.Interešu izglītības satura
pilnveidošana
atbilstoši
mūsdienu tehnoloģijām un
aktualitātēm

2.1. Mūzikas un mākslas
tradicionālo vērtību izkopšana
un patriotiskās audzināšanas
ietveršana
programmu
īstenošanā

2018./19.m.g.

2.2.Interešu
izglītības
programmu īstenošanas
procesu pilnveidošana,
paplašinot mūžizglītības
iespējas
3.1.Karjeras izglītības iespēju
nodrošināšana

4.1.Brīvprātīgā
attīstība

darba 4.2.Dalība Bauskas novada
jaunatnes politikas plānošanas
dokumenta izstrādē
5.1. BJC tēla popularizēšana,
atzīmējot 50 gadu jubileju

6.1. BJC ēku un telpu
uzturēšana, modernizēšana
un pilnveidošana

6.2. Materiāli tehniskās bāzes
pilnveide interešu izglītības
programmu īstenošanai

7.1.Detalizēta BJC darba
pašvērtējuma veikšana,
izstrādājot
attīstības
plānu
nākamajam
plānošanas periodam
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Interešu izglītības programmu saturs

Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas kritēriji

5.1.

5. Attīstīt leļļu teātri, sintezējot vairāku pulciņu darbību
6. Dažādot tautisko un mūsdienu deju programmās
apgūstamos žanrus un stilus
7. Paplašināt kokamatniecības programmas, pilnveidojot
tehnoloģiskos procesus un aprīkojot kabinetu ar mūsdienīgām
iekārtām
8. Ieviest jaunus virzienus modernās amatniecības pulciņā,
paplašinot materiāli tehnisko bāzi
9. Plānot interešu izglītības īstenošanai nepieciešamo resursu
efektīvu izmantošanu

Pulciņu skolotāji
Metodiķi, pulciņu
skolotāji
Pulciņu skolotāji

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

BJC budžets
Cilvēkresursi

Direktore
Direktore

2017./2018.m.g.

BJC budžets

Direktore

Pulciņu skolotāji,
ĒATP
Metodiķi, pulciņu
skolotāji, ĒATP

2017./2018.m.g.

Cilvēkresursi

Direktore

2017./2018.m.g.

Cilvēkresursi

Direktore

5.1.1. Interešu izglītības satura pilnveidošana atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām un aktualitātēm
Nodrošināt daudzveidīgu interešu izglītības programmu saturu atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām un aktualitātēm
BJC tiek apzinātas audzēkņu vajadzības pēc interešu izglītības programmām.
BJC ir izstrādātas un apstiprinātas mūsdienu tehnoloģijām un aktualitātēm atbilstošas interešu izglītības
programmas.
Interešu izglītības pulciņu kabinetu aprīkojums ir mūsdienīgs, tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas.
Interešu izglītības pulciņus vada kreatīvi, profesionāli pedagogi.
Audzēkņi regulāri apmeklē interešu izglītības pulciņa nodarbības un pasākumus, pilnveidojot savas prasmes un
iemaņas.
Interešu izglītības programmas tiek regulāri izvērtētas.
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks
Resursi
Kontrole un
pārraudzība
1. Veikt audzēkņu anketēšanu un intervēšanu ar mērķi izzināt Metodiķi, pulciņu 2017./2018.m.g. Cilvēkresursi
Direktore
viņu intereses un vajadzības pēc interešu izglītības pulciņiem skolotāji
un interesējošām mūsdienu tehnoloģijām
2. Izvērtēt un aktualizēt BJC īstenojamās interešu izglītības
Metodiķi, pulciņu 2017./2018.m.g. Cilvēkresursi
Direktore
programmu saturu
skolotāji
3. Attīstīt elektronikas pulciņa robotikas virzienu sadarbībā ar Metodiķi, pulciņu 2017./2018.m.g. Cilvēkresursi
Direktore
Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības
skolotāji
BJC budžets
asociāciju
4. Ieviest animāciju lego pulciņa programmā
Pulciņu skolotāji
2017./2018.m.g. Cilvēkresursi
Direktore
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Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

5.2.1. Interešu izglītības programmu īstenošana

5.2.1. Mākslas un mūzikas tradicionālo vērtību izkopšana un patriotiskās audzināšanas ietveršana programmu īstenošanā
Uzsvērt mūzikas un mākslas sinerģiju, tās nozīmi patriotiskajā audzināšanā
Ir īstenota interešu izglītības programmu satura apguves metodika atbilstoši mākslas un mūzikas festivāla projektiem
Izstrādāts festivāla norises publicitātes plāns, veicinot Bauskas novada atpazīstamību valsts mērogā
Ir veicināta sabiedrības iesaistīšanu mākslas un kultūras tradīciju izkopšanā Bauskas novada kultūrvidē
Audzēkņiem radīta iespēja aktīvi līdzdarboties Latvijas valsts simtgades pasākumu ideju radīšanā, sagatavošanā un norisē
Audzēkņos veidojas izpratne un pārliecība par savu pilsonisko līdzatbildību un patriotismu
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks
Resursi
Kontrole un
pārraudzība
1. Izveidot 5.Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un
Metodiķi, pulciņu
2016./2017.m.g.
Cilvēkresursi
Direktore
mūzikas festivāla Bauskas novada darba grupu
skolotāji
2. Izstrādāt aktivitāšu un budžeta plānu festivāla
Metodiķi, pulciņu
2016./2017.m.g.
Cilvēkresursi
Direktore
norisei
skolotāji
3. Organizēt un koordinēt ar festivālu saistītu projektu Metodiķi
2016./2017.m.g.
Cilvēkresursi
Direktore
norisi Bauskā
BJC budžets
4. Motivēt audzēkņus izzināt Latvijas valsts simbolus, Metodiķi
2016.- 2018.g.
Cilvēkresursi
Direktore
kopt tradīcijas, apzināt vēstures un kultūras bagātības,
vairot tās
5. Apzināt un daudzināt Latvijas cilvēku talantus,
Metodiķi, pulciņu
2016.- 2018.g.
Cilvēkresursi
Direktore
izcilību, sasniegumus, Latvijas dabas skaistumu,
skolotāji
kultūru
6.Mudināt audzēkņos pašiniciatīvu Latvijas
Metodiķi, pulciņu
2016.- 2018.g.
Cilvēkresursi
Direktore
simtgades apsveikumu un suvenīru veidošanā
skolotāji
BJC budžets

25

Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

5.2.2. Interešu izglītības programmu īstenošana

5.2.2.Interešu izglītības programmu īstenošanas procesu pilnveidošana, paplašinot mūžizglītības iespējas
Nodrošināt prasmju un zināšanu nodošanas pēctecību
Interešu izglītības programmu īstenošanā tiek rīkotas meistarklases un radošās darbnīcas pieredzējušu speciālistu vadībā
Amatniecības un mākslas centra „Bauskas skapis” pasākumos piedalās BJC audzēkņi un citi dažādu paaudžu pārstāvji
Audzēkņi prot izvērtēt savas prasmes, sasniegumus un izvirza mērķus turpmākām nodarbībām
Nodrošināta pedagogu augstas kvalifikācijas uzturēšana
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks
Resursi
Kontrole un
pārraudzība
1. Rīkot meistarklases un radošās darbnīcas
Metodiķi, pulciņu
2018./2019.m.g.
Cilvēkresursi
Direktore
pieredzējušu speciālistu vadībā interešu izglītības
skolotāji
BJC budžets
īstenošanas procesā un pasākumos, veidojot radošu
komunikāciju dažādu paaudžu starpā
2.Izmantot piemērotas metodes un formas, atbilstošus Metodiķi, pulciņu
2018./2019.m.g.
Cilvēkresursi
Direktore
skaidrojumus prasmju un zināšanu pēctecības
skolotāji
nodrošināšanā
3.Iesaistīt audzēkņu vecākus BJC darbībā un
Metodiķi, pulciņu
2018./2019.m.g.
Cilvēkresursi
Direktore
pasākumos, veicinot izpratni par mūžizglītību un
skolotāji
stiprinot paaudžu saiknes
5.Nodrošināt talantīgāko audzēkņu iesaistīšanu
Metodiķi, pulciņu
2018./2019.m.g.
Cilvēkresursi
Direktore
dažādos projektos, konkursos, izstādēs sadarbībā ar
skolotāji
BJC budžets
profesionālām biedrībām, asociācijām, meistariem
u.tml.
6. Sekmēt mūžizglītības iespēju pieejamību karjeras
Metodiķi, pulciņu
2018./2019.m.g.
Cilvēkresursi
Direktore
atbalstam, sociālā atstumtības riska mazināšanai
skolotāji
BJC budžets
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5.3. Atbalsts audzēkņiem
5.3.1. Karjeras izglītības iespēju nodrošināšana
Nodrošināt kvalitatīvas informācijas par karjeras izvēli pieejamību
Skolēni ir informēti, un skolēniem ir pieejama informācija par karjeru, tālākās izglītības iespējām.
Karjeras tēmas ir integrētas interešu izglītības programmu saturā.
BJC darbojas skolēnu mācību uzņēmumi
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks
Resursi

1. Izstrādāt karjeras izglītības plānu saistībā ar
interešu izglītības programmām
2. Īstenot karjeras izglītības programmas interešu
izglītības pulciņu ietvaros atbilstoši vecumam
3. Veikt apkopojošu pētījumu par audzēkņu interesēm
4. Sadarboties ar audzēkņu vecākiem viņu vēlmju
izzināšanā
5. Sadarboties ar Latvijas profesionālajām skolām,
augstskolām, uzņēmējiem
6. Iepazīstināt audzēkņus ar interešu pedagogu darbu,
ar dažādiem mākslas un tehnikas veidiem, tā palīdzot
viņiem izvēlēties profesiju
7.Nodrošināt metodisko atbalstu skolēnu mācību
uzņēmumu dibināšanā un darbībā

Metodiķi,
Pulciņu skolotāji
Metodiķi,
Pulciņu skolotāji
Metodiķi
Metodiķi,
Pulciņu skolotāji
Metodiķi
Metodiķi,
Pulciņu skolotāji
Metodiķi
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Kontrole un
pārraudzība
Direktore

2016./2017.m.g.

Cilvēkresursi

2016./2017.m.g..

Direktore

2016./2017.m.g.
2016./2017.m.g..

Cilvēkresursi,
BJC budžets
Cilvēkresursi
Cilvēkresursi

2016./2017.m.g.

Cilvēkresursi

Direktore

2016.-2018. g.

Cilvēkresursi

Direktore

2016./2017.m.g.

Cilvēkresursi

Direktore

Direktore
Direktore

Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

5.4.1. Darbs ar jaunatni
5.4.1.Brīvprātīgā darba attīstība
Popularizēt brīvprātīgā darba kustību Bauskas novadā
Ir izstrādāta sistēma un vadlīnijas brīvprātīgā darba īstenošanai
Ir izveidota stabila un atpazīstama Bauskas BJC Brīvprātīgo kopa
Ir īstenoti Eiropas Brīvprātīgā darba projekti
Ir izvērtēts brīvprātīgā darba apjoms un nozīme
Nodrošināta brīvprātīgā darba publicitāte un pieredzes apmaiņa
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks

1.Izstrādāt Bauskas novada jauniešu brīvprātīgā
darba sistēmu un vadlīnijas
2.Popularizēt Bauskas BJC Brīvprātīgo kopas
aktivitātes un veicināt jauniešu motivāciju veikt
brīvprātīgo darbu.
3.Īstenot Eiropas Brīvprātīgā darba projektus
brīvprātīgo nosūtīšanā uz citām Eiropas valstīm un
uzņemšanā Bauskā
4.Rīkot informatīvus pasākumus par vietējā un
starptautiskā brīvprātīgā darba pieredzi
5.Mērķtiecīgi strādāt brīvprātīgo tīkla izveidē un
koordinēšanā
6.Nodrošināt brīvprātīgā darba publicitāti sociālajos
medijos un presē
7.Izvērtēt veiktā brīvprātīgā darba apjomu, kvalitāti
un nozīmi sabiedrībā un BJC darbībā

Jaunatnes lietu
speciālists
Jaunatnes lietu
speciālists

2016./2017.m.g.

Cilvēkresursi

Kontrole un
pārraudzība
Direktore

2016./2017.m.g.

Cilvēkresursi

Direktore

Jaunatnes lietu
speciālists

2016./2017.m.g.

Cilvēkresursi
BJC budžets

Direktore

Jaunatnes lietu
speciālists
Jaunatnes lietu
speciālists
Jaunatnes lietu
speciālists
Jaunatnes lietu
speciālists

2016./2017.m.g.

Cilvēkresursi

Direktore

2016./2017.m.g.

Cilvēkresursi

Direktore

2016./2017.m.g.

Cilvēkresursi

Direktore

2016./2017.m.g.

Cilvēkresursi

Direktore

28

Resursi

Pamatjoma
Prioritāte
Mērķis
Novērtēšanas
kritēriji

5.4.2. Darbs ar jaunatni

5.4.2.Dalība Bauskas novada jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādē
Sekmēt plānveidīga, ilgtspējīga un kvalitatīva darba ar jaunatni īstenošanu Bauskas novadā
Regulāri tiek organizēti pasākumi un apmācības jauniešiem par jaunatnes politikas aktuālajiem jautājumiem
Nodrošināta jauniešu pilnvērtīga līdzdalība jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādē
Ir uzlabojusies jauniešu un lēmumu pieņēmēju sadarbība
Sekmētas jauniešu iniciatīvas, līdzdalība politiskās, kultūras un ekonomiskās dzīves norisēs un lēmumu pieņemšanā
Palielinājusies sabiedrības izpratne par darbu ar jaunatni
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks
Resursi
Kontrole un
pārraudzība
1.Veicināt jauniešu un sabiedrības izpratni par
Jaunatnes lietu
2016. - 2017.g.
Cilvēkresursi
Direktore
jaunatnes politiku, neformālo izglītību un neformālās speciālists
BJC budžets
izglītības principiem un metodēm.
2.Iesaistīt jauniešus Bauskas novada jaunatnes
Jaunatnes lietu
2016. g
Cilvēkresursi
Direktore
politikas plānošanas dokumenta izstrādē
speciālists
BJC budžets
3.Rīkot jauniešu un lēmumu pieņēmēju tikšanās –
Jaunatnes lietu
2016. – 2017.g.
Cilvēkresursi
Direktore
diskusijas, veicinot jauniešu līdzdalību lēmumu
speciālists
pieņemšanā
4. Organizēt Bauskas novada jauniešu apmācības,
Jaunatnes lietu
2016. – 2017.g.
Cilvēkresursi
Direktore
seminārus, forumus
speciālists
BJC budžets
5.Sekmēt jauniešu informācijas tīkla attīstību un
Jaunatnes lietu
2016. – 2017.g.
Cilvēkresursi
Direktore
jauniešu informatīvo atbalstu
speciālists
BJC budžets
6.Veicināt Bauskas novada jauniešu domes un
Jaunatnes lietu
2016. – 2017.g.
Cilvēkresursi
Direktore
skolēnu līdzpārvalžu aktīvu darbu
speciālists
7.Attīstīt Bauskas novada jaunatnes lietu
Jaunatnes lietu
2016. – 2017.g.
Cilvēkresursi
Direktore
konsultatīvās padomes efektivitāti
speciālists
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5.5.

Vide

5.5.1. Bauskas BJC tēla popularizēšana, atzīmējot 50 gadu jubileju
Atspoguļot BJC darbību, interešu izglītības nozīmi un izkopt pozitīvu sadarbību starp audzēkņiem, vecākie, pedagogiem
Audzēkņi ir iesaistījušies Bauskas BJC vēstures un daudzpusīgās darbības izzināšanā un apkopošanā
Apkopota un publicēta informācija sociālajos tīklos par interešu izglītības 50 gadu attīstības posmu
Audzēkņos un darbiniekos ir nostiprinājusies kopības un piederības sajūta
Ir izgatavoti suvenīri – dāvanas ar BJC simboliku
BJC telpas un apkārtne ir kopta, estētiski patīkama un droša
Ir veikta audzēkņu, vecāku, pedagogu un tehnisko darbinieku intervēšana un anketēšana
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks
Resursi
Kontrole un
pārraudzība
1.Izveidot darba grupu BJC jubilejas aktivitāšu
Metodiķi,
2015./2016.m.g.
Cilvēkresursi
Direktore
plānošanai, organizēšanai.
direktores vietniece
2.Apstiprināt BJC jubilejas aktivitāšu programmu
Metodiķi,
2015./2016.m.g.
Cilvēkresursi
Direktore
direktores vietniece
3.Izveidot fotoizstādi „BJC - 50”
Metodiķi,
2016./2017.m.g.
Cilvēkresursi,
Direktore
Pulciņu skolotāji
BJC budžets
4.Izgatavot dāvanas - suvenīrus ar BJC simboliku
Metodiķi,
2016./2017.m.g.
Cilvēkresursi,
Direktore
Pulciņu skolotāji
BJC budžets
5.Aktualizēt iekšējās kārtības, darba kārtības un
ĒATP
2016./2017.m.g.
Cilvēkresursi
Direktore
darba drošības noteikumus
6.Izkopt BJC tradīcijas, organizējot kopīgus
Metodiķi,
2016./2017.m.g.
Cilvēkresursi,
Direktore
pasākumus audzēkņiem, vecākiem, pedagogiem un
direktores vietniece
BJC budžets
tehniskajiem darbiniekiem
7.Izveidot brīvā laika pavadīšanas istabu audzēkņiem ĒATP, metodiķi,
2016./2017.m.g.
Cilvēkresursi,
Direktore
un iekārtot jauniešu māju
jaunatnes lietu
BJC budžets
speciālists
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5.6.1. Resursi

5.6.1.BJC telpu, iekārtu un materiāli tehnisko līdzekļu nodrošinājums
Veikt BJC interešu izglītības vides labiekārtošanu un nodrošināt pulciņu telpas ar materiāli tehniskajiem resursiem
Samazināti siltuma zudumi un uzlabots ēkas tehniskais stāvoklis Rīgas ielā 8
Sakārtots pagalms Kalna ielā 14 pasākumu rīkošanai
Labiekārtotas un modernizētas BJC telpas
Ir modernizēta un pilnveidota materiāli tehniskā bāze interešu izglītības pulciņu kabinetos un darbnīcās.
Jaunu resursu pielietojums veicinājis audzēkņu ieinteresētību, motivāciju piedalīties interešu izglītības pulciņos
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks
Resursi
Kontrole un
pārraudzība
1. Veikt bēniņu pārseguma siltināšanu Rīgas ielā 8
ĒATP
2016.g.
BJC budžets
Direktore
2. Veikt ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
izziņošanas iekārtas montāžu Rīgas ielā 8
3. Veikt jaunsargu klases nr.2 remontu Rīgas ielā 8

ĒATP

2016.g.

BJC budžets

Direktore

ĒATP

2016.g.

BJC budžets

Direktore

4. Veikt tualetes telpu remontu Rīgas ielā 8, 1.stāvā

ĒATP

2016.g.

BJC budžets

Direktore

5. Veikt dušas telpu remontu Rīgas ielā 8, 1. stāvā
6. Veikt apkures sistēmas projektēšanu Rīgas ielā 8
7. Veikt koridora, kāpņu un kāpņu laukumu remontu
Rīgas ielā 8
8. Veikt ģitārispēles pulciņa telpu remontu Rīgas ielā 8
10. Iegādāties programmas animācijas un
programmēšanas pamatiem

ĒATP
ĒATP
ĒATP

2017.g.
2016.g.
2017.g.

BJC budžets
BJC budžets
BJC budžets

Direktore
Direktore
Direktore

BJC budžets
Vecāku līdzfinansējums

Direktore
Direktore

2016.-2019.g.

Cilvēkresursi,
BJC budžets

Direktore

2015. - 2017.g.

Vecāku līdzfinansējums

Direktore

11. Iesaistīties projektu izstrādē finanšu līdzekļu
piesaistīšanai
12. Atjaunot un papildināt deju kopas „Memelīte” tērpus
1.- 4.kl.grupai (meiteņu ņieburi, puišu vestes)

ĒATP
ĒATP,
Pulciņa skolotāji
Metodiķi
ĒATP,
Pulciņa skolotāji
Metodiķi
Pulciņa skolotāji
Metodiķi
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5.6.2. Resursi

5.6.2.Materiāli tehniskās bāzes pilnveide interešu izglītības programmu īstenošanai
Nodrošināt telpu, iekārtu un resursu pietiekamību, daudzveidību un atbilstību audzēkņu un pedagogu vajadzībām
Ir modernizēta un pilnveidota materiāli tehniskā bāze interešu izglītības pulciņu kabinetos un darbnīcās.
BJC ir nepieciešamie personāla resursi interešu izglītības programmu īstenošanai.
BJC pedagoģiskais personāls ir kvalificēts un ar atbilstošu izglītību.
BJC ir nodrošināts ar nepieciešamajām mūsdienīgām mēbelēm, atbilstoši audzēkņu augumam.
Jaunu resursu pielietojums veicinājis audzēkņu ieinteresētību, motivāciju piedalīties interešu izglītības pulciņos.
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks
Resursi
Kontrole un
pārraudzība
1.Nodrošināt telpu, iekārtu, aprīkojuma un resursu
ĒATP
2017./2018.m.g.
Cilvēkresursi,
Direktore
pietiekamību, daudzveidību un atbilstību interešu
BJC budžets
izglītības programmu apguves procesa, audzēkņu un
skolotāju vajadzībām
2. Veikt bruģakmens ieklāšanu pagalmā Kalna ielā 14 ĒATP
2018.g.
BJC budžets
Direktore
3. Papildināt kokamatniecības pulciņa materiāli
ĒATP,
2016. - 2018.g.
BJC budžets
Direktore
tehnisko bāzi un nodrošināt ar mūsdienīgu tehniku
Pulciņa skolotājs
4. Uzlabot datoraprīkojumu elektronikas un lego
ĒATP,
2016. - 2018.g.
BJC budžets
Direktore
pulciņu darbības nodrošināšanai
Pulciņa skolotājs
5. Papildināt materiāli tehnisko bāzi, uzlabot
ĒATP,
2016. - 2018.g.
BJC budžets
Direktore
tehnoloģijas un pilnveidot darba drošību stikla
Pulciņa skolotājs
apgleznošanas darbnīcai (galda elektriskā slīpmašīna
stikla malu apstrādei, rokas stikla putekļu savācējs)
6.Atjaunot un papildināt deju kopas „Memelīte” tērpus
Pulciņa skolotāji
2017./2018.m.g.
Vecāku līdzfinansējums
Direktore
jauniešu grupai (puišu bikses)
Metodiķi
7. Papildināt Modernās amatniecības pulciņa aprīkojumu Pulciņa skolotāji
2016. - 2018.g.
Vecāku līdzfinansējums
Direktore
Metodiķi
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5.7.

Darba organizācija, vadība, kvalitātes nodrošināšana

5.7.1.Detalizēta BJC darba pašvērtējuma veikšana, izstrādājot attīstības plānu nākamajam plānošanas periodam
Nodrošināt kvalitatīvu BJC darba analīzi tālākās attīstības plānošanai
Apkopoti skolēnu un vecāku viedokļi par BJC darba kvalitāti.
Apkopoti pedagogu un, saimniecisko darbinieku viedokļi par BJC darba kvalitāti.
Apkopoti sadarbības partneru viedokļi par BJC darba kvalitāti.
Apkopota informācija par BJC Attīstības plāna īstenošanu, apkopota informācija iestādes pašvērtējumam.
Apkopota informācija par esošo situāciju BJC attīstības tālākai plānošanai.
Izstrādāts Attīstības plāns nākamajam plānošanas periodam.
Ieviešanas gaita
Uzdevumi
Atbildīgais
Laiks
Resursi

1.Regulāri veikt darbības analīzi un sasniedzamo
rezultātu novērtēšanu BJC Attīstības plāna īstenošanā
2.Veikt BJC darba pašvērtējumu, iesaistot
izglītojamos, viņu vecākus un pedagogus
3.Noteikt attīstības prioritātes pamatjomās, balstoties
uz pašvērtējuma rezultātiem.
4.Veikt BJC attīstības plānošanu, izvirzītajām
prioritātēm nosakot mērķus, novērtēšanas kritērijus
un uzdevumus
5.Izplānot prioritāšu īstenošanas laiku un paredzēt
nepieciešamos resursus
6.Apspriest un apstiprināt BJC attīstības plānu BJC
pedagoģiskajā padomē

Direktore

2016.-2019.g.

Cilvēkresursi

Kontrole un
pārraudzība
Paškontrole

Direktore

2018./2019.m.g.

Cilvēkresursi

Paškontrole

Direktore

2018./2019.m.g.

Cilvēkresursi

Paškontrole

Direktore

2018./2019.m.g.

Cilvēkresursi

Paškontrole

Direktore

2018./2019.m.g.

Cilvēkresursi

Paškontrole

Direktore

2019.g.

Cilvēkresursi

Paškontrole

BJC attīstības plāns apspriests un apstiprināts Bauskas BJC pedagoģiskās padomes sēdē 2016. gada 15. martā.
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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 28.aprīlī

prot.Nr.8, 15.p.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA „Bauskas ūdens” pamatkapitāla
palielināšanai
Bauskas novada pašvaldībā ir saņemts SIA „Bauskas ūdens” 2016.gada 15.aprīļa
iesniegums Nr.1.17/32 „Par kapitālsabiedrības SIA „Bauskas ūdens” pamatkapitāla
palielināšanu”. Iesniegumā norādīts, ka SIA „Bauskas ūdens” darbinieki kopā ar
iestādes
„Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās nodaļas vadītāju Mārtiņu Vilciņu ir apsekojuši
trīs īpašumus – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas iela 44, Upmalas iela 10
un
Mēmeles iela 11 un konstatējuši, ka šo īpašumu ūdensapgāde un notekūdeņu novadīšana nav
sakārtota un rada kaitējumu apkārtējai videi. Par to ir sastādīti pārbaužu akti, kā arī sagatavotas
būvdarbu tāmes ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei – paplašināšanai.
Kopējais nepieciešamais finansējums tīklu izbūvei ir 6233,51 EUR (seši tūkstoši divi simti
trīsdesmit trīs euro un 51 cents) un tas sadalās šādi: Upmalas iela 10 – 3613,06 EUR;
Mēmeles iela 11 – 1252,18 EUR; Rīgas iela 44 – 1368,27 EUR.
SIA „Bauskas ūdens” tīklu izbūves darbus var veikt, izmantojot savus resursus, taču tam ir
nepieciešams ārējais finansējums.
Ievērojot iepriekš minēto, SIA „Bauskas ūdens” lūdz Bauskas novada pašvaldībai atbalstīt
kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanu par 6234 EUR (seši tūkstoši divi simti trīsdesmit
četri euro).
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
šā lēmuma aprakstošajā daļā minēto aktivitāšu īstenošanai piešķirt no Bauskas novada pašvaldības
2016.gada budžeta rezerves fonda līdzekļiem SIA „Bauskas ūdens” pamatkapitāla palielināšanai.
finansējumu 6234 EUR ((seši tūkstoši divi simti trīsdesmit četri euro).

Domes priekšsēdētājs

R. Ābelnieks
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prot.Nr.8, 16.p.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA „Bauskas siltums”
pamatkapitāla palielināšanai
Bauskas novada domes sēdē 2015.gada 26.novembrī tika pieņemts lēmums „Par
finansējuma paredzēšanu SIA „Bauskas siltums” pamatkapitāla palielināšanai”, lai nodrošinātu
sporta bāzes objekta Bauskā, Pilskalna iela 26 pieslēgšanu centralizētajai siltumapgādes sistēmai,
izbūvējot attiecīgus siltumtīklus un siltummezglus.
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“
14.panta pirmās daļas 1.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta līdzekļiem SIA „Bauskas siltums”
pamatkapitāla palielināšanai 150 000 EUR ( viens simts piecdesmit tūkstoši euro) siltumtrases
izbūvei no siltumievada dzīvojamā ēkā Kareivju ielā 3 līdz sporta bāzes siltummezgla ievadam
Pilskalna ielā 26, Bauskā.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par apropriācijas pārdali starp iestādes „Bauskas novada administrācija”
budžeta programmām
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 21.janvārī saņemts SIA „Īslīces ūdens” iesniegums
(reģ.Nr.3-14.14/282), kurā sniegta informācija, ka, veicot maģistrālo ūdensvadu sadales mezglu
apsekošanu Bērzkalnu un Rītausmas ciematos, konstatēts, ka maģistrālo sadales aku ūdensvadu
pievadi un armatūras sistēmas ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Līdz ar to nav iespējams nodrošināt
normatīviem atbilstošu dzeramā ūdens padevi un kvalitāti. Turklāt, ekspluatējot kritiskā tehniskā
stāvoklī esošus ūdensvadus, avārijas situāciju izraisīto seku novēršanas izmaksas var daudzkārt
pārsniegt izmaksas, kas nepieciešamas savlaicīgam ūdensvadu kapitālajam remontam.
Lai novērstu avārijas situācijas rašanos un nodrošinātu normatīviem atbilstošu dzeramā
ūdenspadevi un kvalitāti, nepieciešams sešu ūdensvada maģistrālo sadales aku kapitālais remonts.
Kopējās izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 16 384,12 EUR.
Lai varētu īstenot Bauskas novada pašvaldības budžeta investīciju plānā 2016.gadam
paredzēto Īslīces pagasta Bērzu ciema ūdenssistēmas un kanalizācijas infrastruktūras sakārtošanu,
ir apsekots objekts un sastādītas prioritāri veicamo darbu tāmes par kopējo summu 40 358,16 EUR,
ieskaitot pievienotās vērtības nodokli:
- Īslīces vidusskolas kanalizācijas pieslēgums Bērzu ciema kanalizācijas sistēmai, kopējās
izmaksas 14 070,29 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli;
- Īslīces vidusskolas ūdensapgādes pieslēgšana Bērzu ciema ūdensapgādei, kopējās
izmaksas 6 269,22 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli;
- Bērzu ciema kanalizācijas sūkņu staciju aprīkošana Skolas un Kapkalna ielā, kopējās
izmaksas 12 610,59 EUR;
- drenāžas sistēmas remonts Bērzu ciemā Parka ielā 3 640,53 EUR, ieskaitot pievienotās
vērtības nodokli;
- atstāto kanalizācijas aku demontāža un aizbēršana, pārsegumu un lūku pārbūve Parka un
Kapkalna ielā Bērzu ciemā, kopējās izmaksas 3 767,53 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības
nodokli.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka
viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu
savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 42.panta pirmo daļu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību”
9.panta pirmo daļu, Bauskas novada pašvaldības Investīciju plānu 2016.gadam, Bauskas novada
dome nolemj:
1.

Lai novērstu avārijas situācijas rašanos un nodrošinātu normatīviem atbilstošu dzeramā
ūdens kvalitāti Bērzkalnu un Rītausmas ciematos, samazināt izdevumus Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” budžeta programmā

„Pašvaldības finansējums investīciju projektu īstenošanai” par 16 384,12 EUR un
palielināt izdevumus budžeta programmā „Saimnieciskā nodaļa” par 16 384,12 EUR.
2.

Lai sakārtotu Īslīces pagasta Bērzu ciema ūdenssistēmas un kanalizācijas
infrastruktūru, samazināt izdevumus Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas
novada administrācija” budžeta programmā „Pašvaldības finansējums investīciju
projektu īstenošanai” par 40 358,16 EUR un palielināt izdevumus budžeta programmā
„Notekūdeņu apsaimniekošana” par 40 358,16 EUR.

3. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai veikt
attiecīgus grozījumus Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetā.
4.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.8, 18.p.

Par finansējumu būvprojekta izstrādei Dāviņu pagasta
Lambārtes ciema ūdensvadam
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 15.aprīlī saņemts Dāviņu pagasta pārvaldes
iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt finansējumu būvprojekta izstrādei ūdensvada izbūvei
Lambārtes ciemā, Dāviņu pagastā, Bauskas novadā, kas ir iekļauts 2016.gadā domes atbalstīto
papildu pieprasījumu sarakstā ar provizorisko summu 4000 EUR.
Dāviņu pagasta pārvalde ir veikusi zemsliekšņa iepirkumu (identifikācijas Nr.DPP/2016/2)
būvprojekta izstrādei „Ūdensvada izbūve Bauskas novada Dāviņu pagasta Lambārtes ciemā”.
Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas uzņēmumam SIA „BELSS” par
summu 3955,99 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldībām ir autonomā funkcija organizēt iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas
dzīvojamais fonds, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta programmas „Pašvaldības
finansējums investīciju projektu īstenošanai” paredzētajiem finanšu līdzekļiem 3956 EUR
papildu finansējumu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Dāviņu pagasta pārvalde”,
būvprojekta izstrādei ūdensvada izbūvei Lambārtes ciemā, Dāviņu pagastā, Bauskas
novadā.
2. Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādes „Dāviņu pagasta pārvalde” vadītājai Līvijai
Šarķei slēgt līgumu par darbu izpildi ar iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīto
pretendentu.
3. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
līdzekļu piešķīrumu no 2016.gada budžeta programmas „Pašvaldības finansējums
investīciju projektu īstenošanai” Bauskas novada pašvaldības iestādei „Dāviņu pagasta
pārvalde” iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.8, 19.p.

Par finansējumu Dāviņu pagasta pārvaldes ēkas kāpņu telpas remontam
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 15.aprīlī saņemts Dāviņu pagasta pārvaldes
iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt finansējumu Dāviņu pagasta pārvaldes ēkas kāpņu telpas
remontam, Raiņa ielā 1, Dāviņu pagastā, Bauskas novadā, kas ir iekļauts 2016.gadā domes
atbalstīto papildu pieprasījumu sarakstā ar provizorisko summu 5351 EUR.
Dāviņu pagasta pārvalde ir veikusi zemsliekšņa iepirkumu (identifikācijas Nr.DPP/2016/4)
„Dāviņu pagasta pārvaldes ēkas kāpņu telpas remonts”. Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas
tiesības tiek piešķirtas uzņēmumam SIA „VIDES SERVISS” par summu 4624,33 EUR, ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldībām ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības nekustamo mantu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta programmas „Pašvaldības
finansējums investīciju projektu īstenošanai” paredzētajiem finanšu līdzekļiem 4624 EUR
papildu finansējumu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Dāviņu pagasta pārvalde”
Dāviņu pagasta pārvaldes ēkas kāpņu telpas remontam Raiņa ielā 1, Dāviņu pagastā,
Bauskas novadā.
2. Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādes „Dāviņu pagasta pārvalde” vadītājai Līvijai
Šarķei slēgt līgumu par darbu izpildi ar iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīto
pretendentu.
3. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
līdzekļu piešķīrumu no 2016.gada budžeta programmas „Pašvaldības finansējums
investīciju projektu īstenošanai” Bauskas novada pašvaldības iestādei „Dāviņu pagasta
pārvalde” iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
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prot.Nr.8, 19.p.

Par finansējumu Dāviņu pagasta pārvaldes ēkas kāpņu telpas remontam
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 15.aprīlī saņemts Dāviņu pagasta pārvaldes
iesniegums, kurā izteikts lūgums piešķirt finansējumu Dāviņu pagasta pārvaldes ēkas kāpņu telpas
remontam, Raiņa ielā 1, Dāviņu pagastā, Bauskas novadā, kas ir iekļauts 2016.gadā domes
atbalstīto papildu pieprasījumu sarakstā ar provizorisko summu 5351 EUR.
Dāviņu pagasta pārvalde ir veikusi zemsliekšņa iepirkumu (identifikācijas Nr.DPP/2016/4)
„Dāviņu pagasta pārvaldes ēkas kāpņu telpas remonts”. Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas
tiesības tiek piešķirtas uzņēmumam SIA „VIDES SERVISS” par summu 4624,33 EUR, ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldībām ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības nekustamo mantu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta programmas „Pašvaldības
finansējums investīciju projektu īstenošanai” paredzētajiem finanšu līdzekļiem 4624 EUR
papildu finansējumu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Dāviņu pagasta pārvalde”
Dāviņu pagasta pārvaldes ēkas kāpņu telpas remontam Raiņa ielā 1, Dāviņu pagastā,
Bauskas novadā.
2. Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādes „Dāviņu pagasta pārvalde” vadītājai Līvijai
Šarķei slēgt līgumu par darbu izpildi ar iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīto
pretendentu.
3. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
līdzekļu piešķīrumu no 2016.gada budžeta programmas „Pašvaldības finansējums
investīciju projektu īstenošanai” Bauskas novada pašvaldības iestādei „Dāviņu pagasta
pārvalde” iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.8, 21.p.

Par finansējumu ēkas Kamardes ielā 5, Gailīšu pagastā jumta renovācijai
Lai varētu īstenot Bauskas novada pašvaldības budžeta investīciju plānā 2016.gadam
paredzēto ēkas Kamardes ielā 5, Gailīšu pagastā jumta renovāciju (provizoriskā summa 14 400
EUR), Bauskas novada pašvaldības iestāde „Gailīšu pagasta pārvalde” ir veikusi zemsliekšņa
iepirkumu (Nr.1-22/2016/4) „Jumta renovācija Kamardes ielā 5”. Iepirkuma rezultātā līguma
slēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA „LL Namejs” par summu 16 474,86 EUR, ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Bauskas novada pašvaldības iestādei „Gailīšu pagasta pārvalde” 16 475 EUR ēkas
Kamardes ielā 5, Gailīšu pagastā jumta renovācijai no investīciju projektu īstenošanai
paredzētajiem budžeta līdzekļiem budžeta programmā „Pašvaldības finansējums
investīciju projektu īstenošanai”.
2.

Atļaut Bauskas novada pašvaldības iestādes „Gailīšu pagasta pārvalde” vadītājam
Aleksandram Gurkovskim slēgt līgumu par darbu izpildi ar SIA „LL Namejs”.

3. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
līdzekļu piešķīrumu iestādei „Gailīšu pagasta pārvalde” iekļaut kārtējos budžeta
grozījumos.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

BAUSKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
tālr. 63922238, fakss 63924522, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv
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Par finansējumu uzgaidāmās telpas remontam Ceraukstes pagasta „Tautas
namā”
Lai nodrošinātu pašvaldības īpašuma racionālu un lietderīgu apsaimniekošanu,
nepieciešams uzgaidāmās telpas remonts Ceraukstes pagasta „Tautas namā”.
Finansējums ir iekļauts 2016.gada domes atbalstīto papildu pieprasījuma sarakstā ar
provizorisko summu 3 648 EUR (trīs tūkstoši seši simti četrdesmit astoņi euro).
Iestāde „Ceraukstes pagasta pārvalde” ir veikusi zemsliekšņa iepirkumu Tautas nama
uzgaidāmās telpas remontam (ID Nr.CPP 2016/3). Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības
tiek piešķirtas SIA „Dekors+” par piedāvāto līgumcenu 3416,02 EUR, ieskaitot pievienotās
vērtības nodokli.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta programmas „Pašvaldības
finansējums investīciju projektu īstenošanai” paredzētajiem budžeta līdzekļiem 3416 EUR
papildu finansējumu pašvaldības iestādei „Ceraukstes pagasta pārvalde” uzgaidāmās telpas
remontam Ceraukstes pagasta „Tautas namā”.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
līdzekļu piešķīrumu no 2016.gada budžeta programmas „Pašvaldības finansējums
investīciju projektu īstenošanai” Bauskas novada pašvaldības iestādei „Ceraukstes pagasta
pārvalde” iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
3. Atļaut iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” vadītājam Viesturam Janševskim slēgt ar
SIA „Dekors+” līgumu par uzgaidāmas telpas remontu Ceraukstes pagasta „Tautas namā”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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Par finansējumu zāles un skatuves grīdas apdares atjaunošanai Ceraukstes
pagasta „Tautas namā”
Lai nodrošinātu pašvaldības īpašuma racionālu un lietderīgu apsaimniekošanu,
nepieciešama zāles un skatuves grīdas apdares atjaunošana Ceraukstes pagasta „Tautas namā”.
Finansējums ir iekļauts 2016.gada domes atbalstīto papildu pieprasījuma sarakstā ar
provizorisko summu 4 995 EUR (četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci euro).
Iestāde „Ceraukstes pagasta pārvalde” ir veikusi zemsliekšņa iepirkumu zāles un skatuves
grīdas apdares atjaunošanai (ID Nr.CPP 2016/2). Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības
tiek piešķirtas SIA „Dekors+” par piedāvāto līgumcenu 4939,95 EUR, ieskaitot pievienotās
vērtības nodokli.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Piešķirt no Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta programmas „Pašvaldības
finansējums investīciju projektu īstenošanai” paredzētajiem budžeta līdzekļiem 4940 EUR
papildu finansējumu pašvaldības iestādei „Ceraukstes pagasta pārvalde” zāles un skatuves
grīdas apdares atjaunošanai Ceraukstes pagasta „Tautas namā”.
2. Uzdot iestādes „Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu nodaļai finanšu
līdzekļu piešķīrumu no 2016.gada budžeta programmas „Pašvaldības finansējums
investīciju projektu īstenošanai” Bauskas novada pašvaldības iestādei „Ceraukstes pagasta
pārvalde” iekļaut kārtējos budžeta grozījumos.
3. Atļaut iestādes „Ceraukstes pagasta pārvalde” vadītājam Viesturam Janševskim slēgt ar
SIA „Dekors+” līgumu par zāles un skatuves grīdas apdares atjaunošanu Ceraukstes
pagasta „Tautas namā”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
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Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 25.februāra lēmumā
„Par projekta „Zivju resursu pavairošana Mūsas upē ” iesniegšanu”
2016.gada 25.februārī Bauskas novada dome pieņēma lēmumu „Par projekta „Zivju resursu
pavairošana Mūsas upē” iesniegšanu”. Projekts tika iesniegts Zemkopības ministrijas izsludinātajā
projektu konkursā – Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts
vai pašvaldību īpašumā”. Viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz
6000 EUR. Projekta partneris ir biedrība „Bauskas mednieku un makšķernieku biedrība”, kura
pilnvarota organizēt licencēto makšķerēšanu Lielupes baseinā Bauskas novada administratīvajā
teritorijā.
Projekta mērķis ir pavairot plēsīgo zivju – līdaku– skaitu Mūsas upē makšķernieku lomu
uzlabošanai un barības ķēdes līdzsvara saglabāšanai. Projektā paredzētās darbības – iegādāties
līdaku mazuļus Latvijas zivjaudzētavās un izklaidus izlaist tos Mūsas un Mēmeles upē posmā no
Lietuvas robežas līdz Bauskas pilsētai Bauskas novada teritorijā. Projekta īstenošana – līdz
2016.gada 31.oktobrim.
2016.gada 31.martā tika saņemts Zivju fonda padomes lēmums par projekta Nr.1.35.
„Bauskas novada pašvaldības projekta iesniegums „Zivju resursu pavairošana Mūsas un Mēmeles
upē”” apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu 6000 EUR apmērā.
Iepirkuma „Līdaku mazuļu piegāde zivju resursu pavairošanai Mūsas un Mēmeles upē”,
identifikācijas numurs BNA 2016/027, ietvaros tika saņemti divu pretendentu Iepirkuma nolikuma
un Publisko iepirkuma likuma prasībām atbilstoši piedāvājumi par kopējo zemāko cenu 9134,05
EUR ar pievienotās vērtības nodokli.
Līdz ar to projekta kopējās faktiskās izmaksas par 934,05 EUR pārsniedz sākotnēji plānotās
izmaksas, kas tika apstiprinātas šādā redakcijā: „Projekta kopējās paredzamās izmaksas 8200 EUR
ar PVN, t.sk. Zivju fonda finansējums 6000 EUR, biedrības „Bauskas mednieku un makšķernieku
biedrība” finansējums 1100 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 1100 EUR.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 27.pantu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 9134,05, t.sk. PVN. Fonda līdzfinansējums ir 6000
EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 1567,03 EUR un biedrības „Bauskas
mednieku un makšķernieku biedrība” līdzfinansējums 1567,02 EUR.”.
2. Izteikt lēmuma 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt Bauskas novada pašvaldības
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu no Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta
rezerves fonda līdzekļiem.”.
Domes priekšsēdētājs
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Par projektu konkursā „Mēs savam novadam”
iesniegto projektu apstiprināšanu
2015.gada 22.decembrī Bauskas novada dome pieņēma lēmumu „Par nolikuma „Par
Bauskas novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu konkursam „Mēs savam novadam”
apstiprināšanu”. Nolikums nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir finansiālu
atbalstu Bauskas novada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju (turpmāk – nevalstiskās
organizācijas) projektu realizācijai izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes politikas un vides
labiekārtošanas jomā.
2016.gada 29.februārī tika izsludināts projektu konkurss „Mēs savam novadam” ar
iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 29.martam par kopējo finansējumu 10 000 EUR. Kopā
saņemti 22 projektu pieteikumi un uzsākta projektu vērtēšana atbilstoši projektu vērtēšanas
kritērijiem. Pieejamā finansējuma ietvaros apstiprināšanai tiek virzīti projekti, kuri ieguvuši
augstāku punktu skaitu. Saskaņā ar nolikuma nosacījumiem, gala lēmumu par finanšu līdzekļu
piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām pieņem Bauskas novada dome.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 4., 5. un 6. punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt projektu konkursam „Mēs savam novadam” iesniegtos projektus saskaņā ar
pielikumu „Projektu konkursa „Mēs savam novadam" 2016.gadā iesniegto projektu
kopvērtējums”.
2. Noteikt, ka gadījumā, ja kāds no apstiprināto projektu iesniedzējiem atsakās slēgt līgumu par
projekta īstenošanu, finansējumu saņem nākamais projekts ar augstāko punktu skaitu.
Pielikumā: iesniegto projektu kopvērtējums uz 2 lp.

Domes priekšsēdētājs
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Projektu konkursa "Mēs savam novadam" 2016.gadā iesniegto projektu kopvērtējums
Pieprasītā summa EUR
Nr.p.k.

Projekta Projekta
īstenošanas iesniegša
vieta
nas nr.

Projekta nosaukums, iesniedzēja nosaukums, projekta
mēŗkis

Komisijas
Pieprasītais Bauskas
Atbalstāmā
Projekta iesniedzēja
novada domes
Līdzfin. summa (EUR) kopvērtējums kontaktinformācija
(punkti kopā)
finansējums (summa, (summa, %)
%)

1

Īslīce

5.

Bērnu rotaļu un atpūtas laukums "Bērzu bērniem un
mazbērniem". Biedrība "Labums". Izveidot bērnu rotaļu
un atpūtas laukumu E.Kapkalna 1 un E.Kapkalna 1a ielā.

1000 (59)

694,05 (41)

1000

27,83

Anna Urtāne,
29753275, Agrita
Kairēna, 26539610

2

Bauska

18.

Muzicē un priecīgs audz. Biedrība "Bauskai un mūzikai".
Iegādāties mūzikas instrumentus un veikt izglītojošu
darbu.

986 (41,45)

1392,9
(58,55)

986

27,00

Diāna Siliņa,
29177921

3

Vecsaule

2.

Mednieku mājas "Mežirbes" jumta atjaunošana.
Biedrība "Mednieku biedrība Irši". Novērst ēkas tālāko
bojāšanos nomainot jumtu.

1000 (56)

800,40 (44)

1000

26,83

Aigars Staradubcevs,
29472454

1000 (76,4)

308,9 (23,6)

1000

25,17

Agita Eglinska,
26532070

4

Īslīce

20.

Rītausmu ciema sporta un atpūtas teritorijas
apzaļumošana. Biedrība "Rītausmu nami". Stādīt kokus un
krūmus sporta un atpūtas zonas norobežošanai un
ainaviskas vides radīšanai ciematā.

5

Vecsaule

10.

Zaļās klases izveidošana Vecsaules pamatskolā. Biedrība
"Domāsim, darīsim". Zaļās klases izveide Vecsaules
pamatskolā.

1000 (54)

839,49 (46)

1000

23,67

Sarmīte Zandere,
29400597

11.

"Darām reizē!". Biedrība "Ģimeņu, kurās ir cilvēki ar
funkcionāliem traucējumiem, biedrība "Ābulis"". Rast
atelpas brīžus vecākiem, kuri aprūpē jauniešus un bērnus
ar īpašām vajadzībām.

900 (87)

140 (13)

900

23,50

Inga Ūbele,
25949709

1000 (61)

630 (39)

1000

23,50

Ilze Skuja, 29115545

6

Bauska

7

Bauska

7.

Sociāls projekts radošums vieno. Nodibinājums
"Palīdzēsim.lv". Ieviest atbalsta pasākumus, kas veicina
sociālās atstumtības riskam pakļauto iekļaušanos
sabiedrībā, preventīvu sociālo problēmu risināšanu.

8

Ceraukste

13.

"Basām kājām". Biedrība "Paaudžu tilts". Izveidot
"baskāju taku", uzstādīt līdzsvaru attīstošās ierīces.

1000 (80)

250 (20)

1000

22,83

Gunita Ūdre,
26540300

15.

Radošās dienas skolas bērniem "Kalendāra karuselis".
Biedrība "Bauskas sākumsskolas padome". Attīstīt radošo
pašizpausmi veidojot un izdodot Bauskas sākumsskolas 5
gadu jubilejas kalendāru.

885 (100)

0 (0)

885

21,00

Linda Tijone,
26329779

14.

Brunavas Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas un
zvanu torņa fasādes atjaunošana. Reliģiska organizācija
"Brunavas romas katoļu draudze". Baznīcas un zvanu
torņa koka fasādes un jumta krāsojuma atjaunošana.

1000 (58,65)

705,16
(41,35)

1000

20,83

Arnis Vizbelis,
26466355

9

10

Bauska

Brunava

11

Ceraukste

22.

Gribi labi justies - kusties. Biedrība "Ceraukstes pagasta
attīstības biedrība "Rudenāji". Veicināt iedzīvotāju aktīvu
un veselīgu dzīvesveidu.

1000 (95)

50 (5)

229

20,50

Ingrīda Levko,
22831571

919,68 (90,19)

100 (9,81)

0

20,33

Lolita Zelča,
26363407

12

Bauska

21.

Pols Sezāns un Vilhelms Purvītis ciemos pie Meistara
Gotharda" - radošās darbnīcas, izstāde, lekcija un
plenērs. Biedrība "Meistars Gothards". Veicināt
iedzīvotāju zināšanas par mākslas klasiku.

13

Brunava

19.

Esi vesels, esi aktīvs. Biedrība "Māmiņu klubs "Stīga"".
Labiekārtot parka teritoriju pie Mežgaļu skolas.

986 (100)

0 (0)

0

19,83

Ilze Kursiša,
22444035

14

Bauska

9.

Bauskas rudens velobrauciens 2016. Biedrība "Codes
malēji". Noorganizēt Bauskas rudens velobraucienu.

1000 (31,5)

2170 (68,5)

0

19,50

Kaspars Brazovskis,
26164554

15

Vecsaule

3.

Folkloras festivāls "Vidū gaisa līgojot". Biedrība
"Saulupe". Organizēt izglītojošas folkloras aktivitātes un
radošās darbnīcas.

925,28 (100)

0 (0)

0

19,17

Rasma Maldute,
26352759

1000 (70)

424 (30)

0

19,17

Ļena Bulīga,
26445413

16

Vecsaule

16.

Drošība rotaļu un sporta laukumā. Biedrība "Jaunsaule".
Nodrošināt drošu vidi, nojaucot zaļo klasi un veco
darbmācības ēku, kā arī uzlabok sporta laukuma
inventāru.

17

Mežotne

17.

Ekspozīcijas "Senie zemgaļi" izveide Mežotnē. Biedrība
"Zemgaļu kultūras biedrība "Upmale"". Pētīt un parādīt
seno zemgaļu vēsturi, pielietojot mūsdienīgas metodes.

1000 (100)

0 (0)

0

19,00

Anatolijs Kozačenko,
29263788

18

Code

4.

Sportošana - aktīvā atpūta. Biedrība "Codes pensionāru
apvienība "Virši"". Fiziskās aktivitātes no bērna līdz
sirmgalvim.

1000 (95)

50 (5)

0

18,67

Astra Dziļuma,
29577509

8.

Suņu pastaigu un fizisko nodarbību laukuma izbūve un
aprīkošana. Biedrība "Bauskas suņu saimnieku klubs".
Izveidot un aprīkot vizuāli pievilcīgu, iežogotu suņu
pastaigu un fizisko nodarbību laukumu.

885 (92)

80 (8)

0

18,17

Diāna Kraukle Pīpiņa, 29400305

1000 (75,5)

290 (22,5)

0

18,00

Selga Ivanovska,
29573441

19

Bauska

20

Mežotne

6.

No auduma līdz brunčiem. No sākuma līdz beigām.
Tautisko sieviešu brunču auduma iegāde. Biedrība
"Mežotnes zieds". Uzšūt tautas tērpus vidējās paaudzes
deju kolektīvam "Ducis".

21

Bauska

1.

Dokumentālā filma ar darba nosaukumu "Bauskas tilti".
Biedrība "Vizuālās kultūras klubs". Uzņemt filmu par
Bauskas pārceltuvēm un tiltiem.

1000 (25)

3000 (75)

0

15,67

Dmitrijs Ščegoļevs,
29462055

22

Vecsaule

12.

"Azimuts". Biedrība "Jaunatne smaidam". Sekmēt
orientēšanās sportu Bauskas novadā, organizēt
sacensības, izveidot orientēšanās karti Likvertenu silā.

898 (100)

0 (0)

0

15,00

Mārtiņš Puķe,
26848752

10000

! Projekts atbalstāms ar daļēju pašvaldības
finansējumu
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Par ainavu arhitektu plenēra nolikuma apstiprināšanu
Saskaņā ar Kultūrpolitikas vadlīnijām daudzas izmaiņas pilsētu kultūrvidē rada
neatgriezeniskas sekas un neapmierina ne sabiedrību, ne speciālistus. Kvalitatīvas kultūrvides
veidošanas problēmas skaidrojams ar izpratnes trūkumu sabiedrībā par kultūrvidi kā vēsturiski
veidojušos kultūras vērtību un pakalpojumu kopumu – pamatu vides ilgtspējīgai attīstībai.
Teritorijas attīstības plānošanā trūkst labas prakses piemēru, kas uzskatāmi parādītu, kā,
kultūrvēsturiskā mantojuma un laikmetīgajām vērtībām vienām otras papildinot, veidojas augstas
kvalitātes dzīves telpa. Trūkstot sadarbībai starp māksliniekiem, arhitektiem, dizaineriem un
teritoriju plānotajiem, Latvijā ir maz mūsdienīgu kultūrainavu piemēru.
Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.– 2030. gadam kā viena no Bauskas
novada attīstības nozīmīgākajām jomām minēta vide un bagātais kultūrvēsturiskais mantojums.
Aktuāla ir Bauskas pilsētas vēsturiskā centra, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa
attīstības veicināšana un iesaiste tūrismā. Vecpilsētā saglabājies vēsturiski nozīmīgais 16. – 19.gs.
plānojums, izcili arhitektūras pieminekļi un 18.gs.beigu – 20.gs.sākuma vēsturiskā apbūve. Arī
Bauskas novada attīstības programmā 2012. – 2018. gadam kā prioritāte minēta „Kvalitatīva, droša
vide”. Bauskas pilsēta atrodas nozīmīgu transporta maģistrāļu krustpunktā, un pilsētas ainavas
tādejādi ir arī Latvijas valsts vizītkarte.
Ainavu arhitektu plenēra mērķis ir izvērtēt esošo situāciju un iegūt Bauskas pilsētas piecu
publiskās ārtelpas teritoriju attīstības vienojošu koncepciju ar racionāliem un mūsdienīgiem
risinājumiem Bauskas pilsētas ainavas identitātes stiprināšanai, pozitīva tēla veidošanai un vides
pieejamības veicināšanai, kā arī izstrādāt vadlīnijas tālākai teritoriju attīstībai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta
1.daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt ainavu arhitektu plenēra nolikumu.
2. Finansējumu nodrošināt no Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” budžeta programmas „Projektu sagatavošanas izdevumiem”.
Pielikumā: ainavu arhitektu plenēra nolikums uz 3 lp.
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Ainavu arhitektu plenēra
NOLIKUMS
Bauskā
2016.gada 28.aprīlī

Nr.5
Protokols Nr.8, 26.punkts
I.

Mērķis

1. Ainavu arhitektu plenēra mērķis ir izvērtēt Bauskas pilsētvides reprezentatīvo teritoriju
esošo situāciju un iegūt piecu publiskās ārtelpas objektu teritoriju attīstības risinājumus
Bauskas pilsētas ainavas identitātes stiprināšanai, pozitīvā tēla veidošanai un vides
pieejamības veicināšanai; izstrādāt vadlīnijas tālākai teritoriju attīstībai.
II. Uzdevumi
2. Izstrādāt kopējo Bauskas pilsētas piecu publiskās ārtelpas objektu teritoriju koncepciju.
Izstrādāt attīstības priekšlikumus katrai teritorijai individuāli.
III.

Plenēra rīkotājs

3. Bauskas novada pašvaldība.
IV.

Plenēra dalībnieki

4. Ainavu arhitektu plenērā aicināti piedalīties kvalificēti ainavu arhitekti, vides mākslinieki
un/vai pilsētplānotāji. Aicināti pieteikt dalībnieku komandas vismaz 2 - 3 cilvēku sastāvā,
komandas izveidojot brīvi, pēc saviem ieskatiem, izvirzot vienu komandas vadītāju.
5. Komandām ir iespēja piesaistīt palīgus, kuru skaits nav ierobežots.
6. Plenērs ir daļēji slēgts. Gadījumā, ja līdz 2016.gada 20.maijam piesakās vairāk par
7 komandām, tās tiek izvēlētas pēc nejaušības principa, izlozējot starp pretendentiem.
7. Komandas tiek pieteiktas līdz šī gada 20.maijam, aizpildot pieteikuma anketu
(1.pielikums) vai elektroniski Bauskas novada pašvaldības mājaslapā.
V.

Informatīvā bāze un nolikuma pielikumi

8. Pilsētas aerofoto.
9. Videomateriāli – Bauska no putna lidojuma.
10. Piecu publisko teritoriju fotomateriāli.
11. Piecu publisko teritoriju topogrāfiskie plāni.
VI.

Norises kārtība

12. Plenērs tiek rīkots divās kārtās. Plenēra pirmā diena plānota š.g. 24.maijā, kurā dalībnieki
tiks iepazīstināti ar mērķa teritoriju. Plenēra otrā diena plānota š.g. 7.jūnijā, kurā

dalībniekiem būs jāiesniedz un jāprezentē izstrādātie priekšlikumi. Pēc prezentācijām
žūrija izvērtēs iesniegtos priekšlikumus un paziņos rezultātus.
VII.

Priekšlikumu iesniegšana, aizstāvēšana

13. Izstrādātais priekšlikums plenēra dalībniekiem jāiesniedz un jāprezentē Bauskas novada
domē š.g. 7.jūnijā.
14. Žūrijas komisijas darbu plenērā iegūto darbu izvērtēšanā vada žūrijas komisijas
priekšsēdētājs. Žūrijas komisija savu lēmumu par labākajiem priekšlikumiem pieņem un
savu atzinumu apstiprina slēgtā sēdē.
15. Sēdi protokolē plenēra žūrijas sekretārs. Sēdes protokolu paraksta visi žūrijas komisijas
locekļi.
16. Plenēra žūrija iesniegtos priekšlikumus vērtē atbilstoši plenēra nolikumā noteiktajiem
vērtēšanas kritērijiem un vērtēšanas kārtībai, un ievēro anonimitāti un konfidencialitāti līdz
lēmuma pieņemšanai.
VIII. Darbu noformējums
17. Visus materiālus nepieciešams iesniegt elektroniskā datu nesējā (dwg un pdf formātos).
Izstrādātos darbus nepieciešams noformēt uz vienas A0 planšetes.
IX.

Vērtēšanas kārtība

18. Vērtēšanā piedalās pašvaldības izveidota žūrija. Katrs žūrijas komisijas loceklis individuāli
vērtē priekšlikumu. Par labāko priekšlikumu tiek atzīts tās komandas piedāvājums, kuram
ir vislielākais punktu skaits.
19. Lēmumu par vērtēšanas galīgajiem rezultātiem pieņem balsojot vismaz 2/3 žūrijas locekļu
klātbūtnē. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir žūrijas priekšsēdētāja balss.
X.

Vērtēšanas kritēriji

20. Koncepcijas atbilstība plenēra mērķiem un nolikumam.
21. Kompozicionālā uzbūve un iekļaušanās apkārtējā vidē.
22. Teritorijas labiekārtojuma risinājuma atbilstība pilsētvidei.
23. Teritorijas funkcionalitāte.
24. Arhitektoniski ainaviskie dizaina risinājumi.
25. Telpiski kompozicionālie risinājumi.
26. Ilgtspējīgs un videi draudzīgs dizains.
27. Vides pieejamība.
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maksimālais
Kritēriji
punktu
skaits
Koncepcijas atbilstība plenēra mērķiem un nolikumam
10
Kompozicionālā uzbūve un iekļaušanās apkārtējā vidē
10
Teritorijas labiekārtojuma risinājuma atbilstība pilsētvidei
10
Teritorijas funkcionalitāte
10
Arhitektoniski ainaviskie dizaina risinājumi
10
Telpiski kompozicionālie risinājumi
10
Ilgtspējīgs un videi draudzīgs dizains
10
2

Vērtējums

Vides pieejamība
Kopā

8.

XI.

10
80
Plenēra žūrija

Žūrijas priekšsēdētāja:
Sandra Smolija – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Bauskas
novada Būvvaldes arhitekte
Žūrijas locekļi:
Kristīne Dreija – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības
un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja
Mark Geldof – SIA „Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS" arhitekts pilsētplānotājs
Zane Gorškova – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, plenēra žūrijas atbildīgā
sekretāre
Ainars Pastors – SIA „Reklāmas dizaina darbnīca” valdes loceklis
Māris Skanis – Bauskas pils muzeja direktors
Daiga Solzemniece – SIA „Bauskas alus" komercdirektore
Egija Stapkēviča – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja
Ilze Tijone – Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja
Daiga Zigmunde – Latvijas Ainavu arhitektu biedrības priekšsēdētāja.
XII.

Godalgu skaits, vērtība un sadales principi

28. Tiek piešķirta 1., 2. un 3.vieta un veicināšana prēmija. Žūrijas komisijai ir tiesības pēc
saviem ieskatiem mainīt prēmiju apmēru un skaitu atbilstoši iesniegto priekšlikumu
kvalitātei.
29. Prēmiju budžets ir 1000 EUR. Pirmās vietas ieguvēju komandai tiek piešķirta naudas balva
500 EUR (pieci simti euro). Otrās vietas ieguvēju komandai – 300 EUR (trīs simti euro).
Trešās vietas ieguvēju komandai tiek piešķirta naudas balva – 200 EUR (divi simti euro).
Žūrijas komisijai ir tiesības kādu/nevienu no godalgām nepiešķirt vai piešķirt veicināšanas
balvu.
30. Labākie darbi pēc žūrijas ieteikumiem tiks publicēti Bauskas novada, Zemgales Plānošanas
reģiona un Latvijas Pašvaldību savienības mājaslapās un tiks izvietoti novada bibliotēkās
un kultūras namos.
XIII. Autortiesību jautājumi
31. Projekta autors (autoru kolektīvs), iesniedzot savu piedāvājumu plenēram, piekrīt, ka
iesniegtie darbi pāriet Bauskas novada pašvaldības īpašumā un tā patur tiesības izmantot
godalgotos projektus pēc vajadzības, grozījumus un papildinājumus saskaņojot ar
autoriem.
32. Pašvaldība apņemas ievērot Dalībnieku autortiesības atbilstoši LR normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām.
33. Pašvaldībai ir tiesības publicēt un pēc nepieciešamības izmantot izstrādātos darbus,
norādot atsauci uz tās autoriem.
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 28.aprīlī

prot.Nr.8, 27.p.

Par zemes vienības daļas Dārza ielā 9, Bauskā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 21.martā saņemts IK „PRIEKATRAKCIJA”
iesniegums (reģistrēts ar Nr. 3-14.24/1046), kurā tiek lūgts iznomāt zemes vienības daļu 60 m2
platībā Dārza ielā 9, Bauskā.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustams īpašums Dārza iela 9, kadastra Nr.4001 004 0104, kas sastāv no divām zemes
vienībām 3,6723 ha platībā ar kadastra apzīmējumiem 4001 004 0104 un 4001 004 0017, pieder
Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Bauskas
pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000099125;
saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes vienību laikā no
2016.gada 22.marta līdz 2016.gada 5.aprīlim tika izlikta Bauskas novada pašvaldības ēkā un
publicēta Bauskas novada pašvaldības mājaslapas sadaļā „Noma”. Citas personas nav izteikušas
vēlēšanos nomāt šo zemes vienību.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt IK „PRIEKATRAKCIJA”, reģ. Nr.41502035370, juridiskā adrese: „Zelteņi”, Grāveru
pag., Aglonas nov., LV-5655, nekustamā īpašuma Dārza iela 9, kadastra Nr.4001 004 0104, zemes
vienības daļu 60 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0104 saskaņā ar grafisko pielikumu
piepūšamo atrakciju uzstādīšanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.05.2016. līdz 03.09.2016.
3. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar IK „PRIEKATRAKCIJA” šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu.”
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0104
uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

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

DOMES SĒDES LĒMUMS
Bauskā
2016.gada 28.aprīlī

prot.Nr.8, 28.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ainavu ferma”,
Gailīšu pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 11.aprīlī saņemts Gailīšu pagasta pārvaldes
iesniegums, kurā izteikts priekšlikums atsavināt pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu
„Ainavu ferma”, kadastra Nr.4060 009 0058, Gailīšu pagastā.
Izskatot Gailīšu pagasta pārvaldes iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
nekustamais īpašums „Ainavu ferma”, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4060 009
0058, sastāv no zemes vienības 1,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4060 009 0058;
nekustamais īpašums „Ainavu ferma”, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4060 009
0058, pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas
Gailīšu pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000552915;
Gailīšu pagasta pārvalde savā iesniegumā norāda, ka nekustamais īpašums „Ainavu
ferma”, Gailīšu pag., Bauskas nov. ir degradēta teritorija un nav nepieciešama pašvaldībai savu
funkciju realizēšanai.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt persona, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai
publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Bauskas novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Ainavu ferma”, Gailīšu pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4060 009 0058, kas
sastāv no zemes vienības 1,62 ha.
2. 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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prot.Nr.8, 29.p.

Par nekustamā īpašuma „X” Codes pagastā iznomāšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 12.aprīlī saņemts D.B. iesniegums, kurā tiek lūgts
Bauskas novada domei iznomāt nekustamā īpašuma „Plēšu lauks” zemes vienību 1,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu X.
Izskatot iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka saskaņā ar Bauskas novada
domes 2011.gada 27.oktobra lēmumu „Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx Codes
pagastā ieskaitīšanu rezerves zemēs” nekustamā īpašuma „x” zemes vienība ar kadastra
apzīmējums xxxx ir ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemesgabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets
izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti
zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda. Vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt minētos
zemesgabalus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktu informācija par iznomājamo zemes platību tika izlikta
Codes pagasta pārvaldes ēkā, Bauskas novada pašvaldības ēkā un publicēta Bauskas novada
pašvaldības mājaslapā sadaļā „Zemes noma”. Citas personas nav izteikušas vēlēšanos nomāt šo
zemesgabalu.
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.3.apakšpunktu, Bauskas novada domes 2010.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr.30 „Par
neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru” 5.2.apakšpunktu un
22.punktu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Iznomāt D.B., personas kods xxxxx, dzīvesvietas adrese: Smilšu iela x, Jelgava, LV-3001,
nekustamā īpašuma „x” zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu xxxx
lauksaimnieciskai izmantošanai.
2. Nomas līgumu slēgt uz laiku no 01.05.2016. līdz 31.10.2020.
3. Noteikt nomas maksu gadā 3 % no zemes kadastrālās vērtības.
4. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei ,,Bauskas novada administrācija” sagatavot un
noslēgt ar Dzintaru Bērziņu šā lēmuma 1.punktā minētās zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 ,,Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu”, zemes nomas līgumā paredzot, ka pašvaldība vienpusēji izbeidz līgumu, ja Ministru
kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemesgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja
iznomātais zemesgabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā
kā līdzvērtīgā zeme.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks
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prot.Nr.8, 30.p.

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dubļu starpgabals”,
Codes pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 11.aprīlī saņemts SIA „Mālnieki” iesniegums (reģistrēts
ar Nr. 9-1/1310), kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Dubļu starpgabals”,
Codes pagastā.
Izskatot SIA „Mālnieki” iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais
īpašums „Dubļu starpgabals”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 002 0147, sastāv no
zemes vienības 1,35 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 002 0145 un pieder Bauskas novada
pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumu Nr.100000550518.
Ar Bauskas novada domes 2012.gada 25.oktobra lēmumu „Par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4052 002 0145 Codes pagastā piekritību, nosaukuma piešķiršanu un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu” zemes vienībai noteikts starpgabala statuss.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemes īpašnieks, ja viņš
vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei.
SIA „Mālnieki” nekustamā īpašuma „Stariņi”, kadastra Nr.4052 005 0107, zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 4052 002 0084 piegul pašvaldības īpašumam „Dubļu starpgabals”.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu un 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Dubļu starpgabals”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 002
0147, kas sastāv no zemes vienības 1,35 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 002 0145.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu 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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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vētru lauks”, Codes
pagastā atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 11.aprīlī saņemts Codes pagasta zemnieku
saimniecības „Panči” īpašnieka Kārļa Zvilnas iesniegums (reģistrēts ar Nr. 9-1/1268), kurā izteikts
lūgums nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu „Vētru lauks”, Codes pagastā.
Izskatot Kārļa Zvilnas iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums
„Vētru lauks”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 005 0156, sastāv no zemes vienības
7,22 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0092 un pieder Bauskas novada pašvaldībai
saskaņā ar Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Codes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu
Nr.100000550517.
Ar Bauskas novada domes 2011.gada 25.augusta lēmumu „Par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 4052 005 0145 un 4052 005 0124 pievienošanu starpgabalam „Vētru lauks” ar
kadastra apzīmējumu 4052 005 0092 Codes pagastā” noteikts, ka zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 4052 005 0092 ir starpgabals, piekrītoša Bauskas novada pašvaldībai un ierakstāma
uz tās vārda zemesgrāmatā.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemes īpašnieks, ja
viņš vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei.
Zemnieku saimniecības „Panči” nekustamā īpašuma „Stabi”, kadastra Nr.4052 005 0168,
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0143 piegul pašvaldības īpašumam „Vētru
lauks”.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu un 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Vētru lauks”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 005 0156,
kas sastāv no zemes vienības 7,22 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4052 005 0092.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu 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 Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „x”, Mežotnes pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 30.martā saņemts A.O. iesniegums (reģistrēts ar Nr.
9-1/506), kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „x”, Mežotnes pagastā.
Izskatot A.O. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „x”,
Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. xxxx, sastāv no zemes vienības 0,23 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxx un pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000552920.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemes īpašnieks, ja
viņš vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei. Bauskas novada dome ar 2015.gada
30.jūlija lēmumu „Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu xxxx
Mežotnes pagastā” noteica, ka zemes vienība ir starpgabals.
X nekustamā īpašuma „x”, kadastra Nr.x, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu x piegul
pašvaldības īpašumam „x”.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „x”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. xxxx, kas sastāv no
zemes vienības 0,23 ha platībā, kadastra apzīmējums xxxx.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta trešo daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”, Mežotnes pagastā
atsavināšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 4.aprīlī saņemts M.G. iesniegums (reģistrēts ar Nr. 91/549), kurā izteikts lūgums atļaut iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „X”, Mežotnes pagastā.
Izskatot M.G. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja, ka nekustamais īpašums „x”,
Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. xxx, sastāv no zemes vienības 0,2331 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu xxx un pieder Bauskas novada pašvaldībai saskaņā ar Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Mežotnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000552921.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punkts nosaka, ka
publiskas personas mantas atsavināšanu atsevišķos gadījumos var ierosināt zemes īpašnieks, ja
viņš vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas piegul viņa zemei. Bauskas novada dome ar 2014.gada
30.oktobra lēmumu „Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu xxxx Mežotnes pagastā
piekritību” noteica, ka zemes vienība ir starpgabals.
M.G. nekustamā īpašuma „x”, kadastra Nr.x, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu xxxx
piegul pašvaldības īpašumam „x”.
Ievērojot iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
Bauskas novada dome nolemj :
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Bauskas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „x”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. xxxx, kas sastāv no
zemes vienības 0,2331 ha platībā, kadastra apzīmējums xxxx.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai organizēt atsavināšanas procedūru saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta trešo daļu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3007) mēneša laikā, skaitot no
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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Par SIA „Zemgales EKO” peļņu
Bauskas novada pašvaldībā ir saņemts SIA „Zemgales EKO” 2015.gada pārskats, kurā
norādīts, ka kapitālsabiedrības peļņa 2015.gadā ir 197 505 EUR.
SIA „Zemgales EKO” atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likumam (turpmāk – Likums) ir publiski privāta kapitālsabiedrība, jo tās kapitāla daļas
pieder vairākām publiskām personām: Jelgavas pilsētas pašvaldībai 72 % un Bauskas novada
pašvaldībai 28 %.
Likuma 35.panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas augstākā
lēmējinstitūcija reglamentē kārtību, kādā nosakāma dividendēs izmaksājamā peļņas daļa
kapitālsabiedrībā, kurā atvasinātai publiskai personai ir izšķirošā ietekme. SIA „Zemgales EKO”
Bauskas novada pašvaldībai nav izšķirošas ietekmes, līdz ar to jautājums par dividendēm
izlemjams, ievērojot Likumā noteiktās prasības, un jautājumos, ko Likums nereglamentē, piemērot
Komerclikumu.
Izlemjot jautājumu par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanu, ir jāņem vērā
šādus apstākļus: kapitālsabiedrības mērķus un to īstenošanu; kapitālsabiedrības budžeta plānu un
tajā iekļauto peļņas prognozi; vidēja termiņa darbības stratēģijā iekļauto informāciju par plānoto
sabiedrības budžetu nākamajiem gadiem, turpmākajiem kapitālsabiedrības attīstības un investīciju
piesaistes virzieniem, finanšu ieguldījumiem un to avotiem, kā arī citiem pasākumiem, kas
palielina kapitālsabiedrības vērtību un kapitāla turpmāko atdevi; nepieciešamību nodrošināt
optimālu kapitāla struktūru (pašu kapitāla un aizņemtā kapitāla attiecību), sabalansējot finanšu
riskus, kā arī izvērtējot kapitāla pietiekamības un atdeves rādītājus.
Konkrētajā gadījumā ir jāņem vērā tas, ka SIA „Zemgales EKO” dalībnieki – Jelgavas
pilsētas un Bauskas novada pašvaldības ir pieņēmušas lēmumus par kapitālsabiedrības
reorganizāciju, līdz ar to Bauskas novada pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā izbeigsies un
Bauskas novada pašvaldībai nebūs intereses SIA „Zemgales EKO” turpmākajā attīstībā.
Ievērojot to, ka reorganizācijas procesā tiks nodalīta daļa SIA „Zemgales EKO” mantas,
ko veido sadzīves atkritumu poligonā „Grantiņi” atrodošās iekārtas, tehnika un aprīkojums, kā arī
sadzīves atkritumu poligona rekultivācijai nepieciešamā nauda, kā arī to, ka poligonā „Grantiņi”
ir nepieciešams izveidot jaunu šūnu un pilnveidot gāzu utilizācijas sistēmu, Bauskas novada dome
nolemj:
atbalstīt SIA „Zemgales EKO” 2015.gada peļņas daļas izlietošanu sadzīves atkritumu poligona
„Grantiņi” jaunas šūnas izveidošanas un gāzu utilizācijas sistēmas pilnveidošanas projekta
izstrādei.
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Par dzīvojamās telpas Dārza iela 18-x, Bauskā īres līguma grozīšanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 11.aprīlī saņemts Ņ.J., deklarētās dzīvesvietas
adrese: Dārza iela 18-x, Bauska, Bauskas nov., iesniegums, kurā viņa lūdz dzīvojamās telpas Dārza
iela 18-x, Bauska, Bauskas nov. īres līgumu noslēgt ar viņu, jo meita S.J. mirusi.
Izskatot Ņ.J. iesniegumu, Bauskas novada dome konstatēja:
dzīvojamās telpas Dārza iela 18-x Bauska, Bauskas nov. īrniece S.J. 2016.gada 28.martā mirusi;
Ņ.J.iemitinājusies un dzīvesvietu Dārza iela 18-x Bauska, Bauskas nov. deklarējusi
2015.gada 4.septembrī.
Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES SERVISS” 06.04.2016.
izziņa Nr. 1-15/20 „Par īres dzīvokļa Dārza iela 18-x Bauska, Bauskas nov. maksājumiem”
apliecina, ka minētajai personai nav īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, parāda.
Izvērtējot Bauskas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, ka īrnieka nāves vai
rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam
piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma
noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus,
Bauskas novada dome nolemj:
1. Noslēgt dzīvojamās telpas Dārza iela 18-x Bauska, Bauskas nov. īres līgumu ar Ņ.J.,
personas kods xxxx, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena
mēneša noslēgt dzīvojamās telpas Dārza iela 18-x, Bauska, Bauskas, Bauskas nov. īres
līgumu ar Ņ.J..
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Par dienesta dzīvojamās telpas Dārza ielā 9 – x, Bauskā īres līguma
atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā 2016.gada 7.aprīlī saņemts R.M. un A.K. iesniegums ar
lūgumu atjaunot dienesta dzīvokļa Dārza ielā 9-x, Bauskā īres līguma termiņu.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola” 11.04.2016. izziņa Nr.31 „Par A.K. un R.M. darba attiecībām”.
Izskatot R.M. un A.K. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome
konstatēja:
R.M. un A.K. īrē dienesta dzīvokli Dārza ielā 9-x, Bauskā. Dzīvojamās telpas Dārza ielā 9x, Bauskā īres līguma termiņš beidzies 2015.gada 30.decembrī.
Dzīvojamās telpas Dārza ielā 9-x, Bauskā īres līguma 3.2.apakšpunktā ietvertas īrnieka tiesības
pēc īres līguma termiņa izbeigšanās prasīt (rakstiski) līguma atjaunošanu.
R.M. un A.K. turpina darba attiecības ar Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolu.
Īrniekiem R.M. un A.K. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, parāda.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 26.panta piekto daļu, kas nosaka, ja darba
attiecības vai mācības turpinās, valsts vai pašvaldības dienesta dzīvokļa īrniekam pēc dienesta
dzīvokļa īres līguma termiņa izbeigšanās ir pirmtiesības uz dienesta dzīvokļa īres līguma
pagarināšanu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot dienesta dzīvojamās telpas Dārza ielā 9-x, Bauskā īres līguma termiņu ar R.M. un
A.K. uz darba attiecību laiku līdz 2017.gada 30. aprīlim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena mēneša
laikā veikt grozījumus 04.10.2011. noslēgtajā dienesta dzīvojamās telpas Dārza ielā 9-20,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
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Par dzīvojamās telpas Rīgas iela x, Bauskā īres līguma atjaunošanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts A.S., deklarētā dzīvesvieta: Rīgas iela x, Bauska,
Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas Rīgas iela x, Bauska, Bauskas
nov. īres līgumu, kura termiņš beidzies 2016.gada 31.martā.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VIDES
SERVISS” 15.03.2016. izziņa Nr.1-15/13 „Par īres dzīvokļa Rīgas ielā x, Bauskā maksājumiem”.
Izskatot A.S. iesniegumu un tam pievienoto dokumentu, Bauskas novada dome konstatēja:
A.S. ar ģimeni īrē dzīvokli Rīgas ielā x, Bauskā, Bauskas nov. Dzīvojamās telpas Rīgas
ielā x, Bauskā, Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2016.gada 31.martam.
Dzīvojamās telpas Rīgas ielā x, Bauskā, Bauskas nov. īres līguma 3.2.apakšpunktā ietverta
īrnieka tiesība prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu.
Īrniecei A.S. īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds ir
2545,33 EUR. Īrniecei ir noslēgta vienošanās par parāda pakāpenisku samaksu. Maksājumus veic
regulāri.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums
ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt līguma pagarināšanu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas Rīgas iela x, Bauska, Bauskas nov. īres līguma termiņu ar A.S.,
personas kods xxxx, līdz 2016.gada 30.septembrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS” viena mēneša
laikā veikt grozījumus ar A.Smilgu 08.03.2010. noslēgtajā dzīvojamās telpas Rīgas ielā x,
Bauskā, Bauskas nov. īres līgumā.
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Par dzīvojamās telpas „Īslīči” – x, Īslīces pagastā īres līguma pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts A.V un Ļ.R. , Deklarētā dzīvesvieta: „Īslīči”-x, Īslīces
pag., Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas „Īslīči”-x, Īslīces pag.,
Bauska, Bauskas nov. īres līgumu, kura termiņš beigsies 2016.gada 30.aprīlī.
Iesniegumam pievienota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Īslīces ūdens”
31.03.2016. izziņa Nr.42 „Par komunālajiem maksājumiem”.
Izskatot A.V un Ļ.R. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
A.V un Ļ.R. īrē dzīvokli „Īslīči”-x, Īslīces pag., Bauskas nov. Dzīvojamās telpas „Īslīči”-x,
Īslīces pag., Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz 2016.gada 30.aprīlim.
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests” 02.11.2015. A.V.
ģimenei piešķirts trūcīgās statuss uz laiku līdz 30.04.2016.
Dzīvojamās telpas „Īslīči”-x, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma 2.2.apakšpunktā ietverta
īrnieka tiesība prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu.
Īrniecei A.V. īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds
ir 536,67 EUR.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums
ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt līguma pagarināšanu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot dzīvojamās telpas „Īslīči”-x, Īslīces pag., Bauskas nov. īres līguma termiņu ar
A.V., personas kods xxxx, līdz 2016.gada 31. oktobrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Īslīces ūdens” viena mēneša laikā
2.1. veikt grozījumus ar A.V. 23.07.2014. noslēgtajā dzīvojamās telpas „Īslīči”-x, Īslīces
pag., Bauskas nov. īres līgumā;
2.2. noslēgt ar A.V un Ļ.R. vienošanos „Par īres maksas un maksas, kas saistīta ar
dzīvojamās telpas „Īslīči”-x, Īslīces pag., Bauskas nov. lietošanu, parāda samaksu” .
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Par dzīvojamās telpas „Ceplis 13” – x, Mežotnes pagastā īres līguma
pagarināšanu
Bauskas novada pašvaldībā saņemts A.S. , deklarētā dzīvesvieta: „Ceplis 13”–x, Ceplis,
Mežotnes pag., Bauskas nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas „Ceplis 13”-x,
Ceplis, Mežotnes pag. īres līgumu, kura termiņš beigsies 2016.gada 30.aprīlī.
Iesniegumam pievienota:
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” 24.03.2016. izziņa Nr.1-5/39
„Par komunālajiem maksājumiem”;
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” un A.S. 14.01.2016. līguma
2/2015 „Par dzīvokļa komunālo maksājumu parāda atmaksu” kopija;
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” un A.S. 14.01.2016. līguma
1/2016 „Par dzīvokļa īres maksājumu parāda atmaksu” kopija.
Izskatot A.S. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
A.S. ģimene īrē dzīvokli „Ceplis 13”-x, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. Dzīvojamās
telpas „Ceplis 13”-x, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līgums noslēgts uz laiku līdz
2016.gada 30.aprīlim.
Dzīvojamās telpas „Ceplis 13”-x, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma
5.2.5.apakšpunktā ietverta īrnieka tiesība prasīt (rakstiski) īres līguma pagarināšanu.
Īrniekam A.S. īres maksas un maksājumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
parāds ir 210,97 EUR. Bauskas novada pašvaldības iestāde „Mežotnes pagasta pārvalde” un
A.Strazdiņš 14.01.2016. noslēguši vienošanos „Par parāda atmaksu”.
Pamatojoties uz likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, kas nosaka, ja
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums
ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, kad līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka
tiesības prasīt līguma pagarināšanu, Bauskas novada dome nolemj:
1. Pagarināt dzīvojamās telpas „Ceplis 13”-x, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres
līguma termiņu ar A.S., personas kods xxxx, līdz 2016.gada 31.oktobrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Mežotnes pagasta pārvalde” vadītājam
N.Vāveram viena mēneša laikā veikt grozījumus ar A.S. 02.01.2013. noslēgtajā
dzīvojamās telpas „Ceplis 13”-x, Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līgumā.
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Par sociālā dzīvokļa „Pamati” – x, Codes pagastā īres līguma atjaunošanu
2009.gada 30.jūnijā ar V.R. tika noslēgts sociālā dzīvokļa „Pamati”-x, Codes pag., Bauskas
nov. īres līgums. 2015.gada 27.augustā sociālā dzīvokļa īres līgums tika atjaunots. 2016.gada
21.martā saņemts V.R. iesniegums ar lūgumu pagarināt sociālā dzīvokļa „Pamati”-x, Codes pag.,
Bauskas nov. īres līguma termiņu.
Izskatot V.R. iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Bauskas novada dome
konstatēja:
V.R. īrē sociālo dzīvokli „Pamati”-x, Codes pag., Bauskas nov. un sociālā dzīvokļa īres
līguma termiņš beidzies 2015. gada 31.decembrī;
V.R. piešķirts trūcīgās personas statuss līdz 2016. gada 31.augustam;
sociālā dzīvokļa īrniekam V.R. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti
ar dzīvojamās telpas lietošanu, parādu.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
11.panta otro daļu, kas nosaka, sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku kas nav ilgāks par
sešiem mēnešiem, un to atjauno, ja pēc īres līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes
locekļi nav zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli, Bauskas novada dome nolemj:
1. Atjaunot sociālā dzīvokļa „Pamati”-x, Codes pag., Bauskas nov., LV-3910 īres līguma
termiņu ar V.R., personas kods xxxx, līdz 2016.gada 31.oktobrim.
2. Uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde” vadītājai D.Šķiliņai
sociālā dzīvokļa „Pamati” -x, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma atjaunošanu ar V.R.
noformēt ar rakstisku papildu vienošanos pie spēkā esošā īres līguma.
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