Paskaidrojuma raksts
par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta grozījumiem
(29.09.2016.)
Grozījumi Bauskas novada domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetu” veikti:
Pamatbudžeta ieņēmumos palielinājums 1 837 114 EUR, tajā skaitā:
1. palielinājums nenodokļu ieņēmumos 103 886 EUR;
2. palielinājums maksas pakalpojumos un citos pašu ieņēmumos 21 475 EUR;
3. palielinājums transfertu ieņēmumos 1 711 753 EUR, tajā skaitā 1 679 919 EUR valsts
budžeta mērķdotācija izglītībai; 651 EUR valsts budžeta mērķdotācija asistenta pakalpojumu
nodrošināšanai personām ar invaliditāti; 3 451 EUR IZM finansējums projektam “Sporta
inventāra iegāde mācību priekšmeta “Sports” standarta īstenošanai Bauskas novada izglītības
iestādēs”; 453 EUR finansējums ESF projektam “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi
pašvaldībās”; 3 774 EUR valsts budžeta finansējums nodarbinātības projektam „Nodarbinātības
pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs”; 3 063 EUR valsts budžeta finansējums reģionālā metodiskā
centra un pedagogu tālāk izglītības centra darbības nodrošināšanai; 934 EUR valsts budžeta
kompensācija par apmācībām un supervīzijām ESF projekta “Profesionāla sociāla darba attīstība
pašvaldībās” ietvaros; 7 000 EUR Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
finansējums Bauskas pilsdrupu Ziemeļu sienas sektora mūra konservācijai; 11 958 EUR
finansējums ESF darbības programmas projektam “PROTI un DARI!”; 550 EUR Valsts
Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam “100 dziesmas Latvijai”.
Pamatbudžeta konsolidēto izdevumu palielinājums 1 987 069 EUR, tajā skaitā
pamatbudžeta izmaiņas programmās:
Bauskas novada administrācijai izdevumu palielinājums 125 043 EUR:
-programmai „Rezerves fonds” izdevumu samazinājums 64 804 EUR par finansējuma
piešķīrumu: iestādei “Bauskas novada administrācija” 29 820 EUR, tajā skaitā 29 185 EUR
projekta pieteikumu sagatavošanai (pamats: 12.07.2016. domes lēmums „Par konceptuālu
atbalstu projektu pieteikumu izstrādei finansējuma piesaistīšanai no Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020.gadam”) un 635 EUR pašvaldības līdzfinansējumam skolēnu
nodarbinātības projektā (pamats: 28.07.2016. domes lēmums „Par dalību NVA aktīvā
nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs””); iestādei “Vecsaules pagasta
pārvalde” 28 332 EUR, tajā skaitā 27 427 EUR tiesas sprieduma izpildei (pamats: 14.07.2016.
domes lēmums “Par Zemgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2016.gada 29.marta
sprieduma izpildi”) un 905 EUR pašvaldības līdzfinansējumam skolēnu nodarbinātības projektā
(pamats: 28.07.2016. domes lēmums „Par dalību NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā
„Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs””); iestādei “Gailīšu pagasta pārvalde” 2 857 EUR
pašvaldības līdzfinansējumam skolēnu nodarbinātības projektā (pamats: 28.07.2016. domes
lēmums „Par dalību NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs””); iestādei “Īslīces pagasta pārvalde” 3 795 EUR Īslīces pagasta kultūras nama apkures

katla un siltummezgla remontam (pamats: 28.07.2016. domes lēmums „Par finansējumu Īslīces
pagasta kultūras nama apkures katla un siltummezgla remontam”);
-programmai “Pašvaldības budžeta parāda darījumi” izdevumu samazinājums par 3 452 EUR,
pārkārtojot finansējumu uz programmu ”IZM projekts “Sporta inventāra iegāde mācību
priekšmeta “Sports” standarta īstenošanai Bauskas novada izglītības iestādēs”;
-programmai „Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana” izdevumu palielinājums par 119 972 EUR
autoceļa seguma pārbūvei Vecsaules pagasta autoceļa A11 "Jaunsaule-Grigaļi" posmā, Mežotnes
pagasta Doktorāta ielas posmā un Ceraukstes pagasta Pūriņu ielas posmā (pamats: 03.08.2016.
domes lēmums “Par apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas novada administrācija”
budžeta programmām”);
-programmai „Notekūdeņu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 151 428 EUR, tajā
skaitā 136 883 EUR lietus ūdens kanalizācijas tīkla atjaunošanai Vītolu un Salātu ielā, Bauskā
(pamats: 03.08.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas novada
administrācija” budžeta programmām”) un 14 545 EUR Īslīces pagasta ūdenssistēmas un
kanalizācijas infrastruktūras sakārtošanai (pamats: 25.08.2016. domes lēmums “Par apropriācijas
pārdali starp iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta programmām”);
-programmai „Pašvaldības finansējums investīciju projektu īstenošanai” izdevumu samazinājums
par 414 942 EUR, tajā skaitā finansējuma pārdale uz iestādes “Bauskas novada administrācija”
budžeta programmām “Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana” 119 972 EUR, “Notekūdeņu
apsaimniekošana” 151 428 EUR, “Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana
un materiāli tehniskās bāzes modernizācija” 22 169 EUR (pamats: 03.08.2016. domes lēmums
“Par apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta
programmām”, 29.09.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas
novada administrācija” budžeta programmām”), “Ielu apgaismošana” 33 552 EUR (pamats:
25.08.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”), “Saimnieciskā nodaļa” 49 377 EUR
(pamats: 29.09.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas novada
administrācija” budžeta programmām”); iestādei “Bauskas muzejs” 4 834 EUR jumta un fasādes
rekonstrukcijas būvprojekta izstrādei Bauskas muzeja ēkai Kalna ielā 6 (pamats: 28.07.2016.
domes lēmums “Par finansējumu Bauskas muzejam būvprojekta izstrādei”); iestādei “Īslīces
pagasta pārvalde” 10 251 EUR Īslīces pagasta kultūras nama skatuves grīdas seguma nomaiņai
(pamats: 25.08.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”); iestādei “Vecsaules pagasta
pārvalde” 4 646 EUR (pamats: 25.08.2016. domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu
Bauskas pašvaldības iestādei “Vecsaules pagasta pārvalde” ielu un objektu nosaukumu
norādēm”) un 3 049 EUR ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Vecsaules pagasta
Jaunsaules ciemā - būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai (pamats: 29.09.2016. domes
lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei “Vecsaules
pagasta pārvalde””); iestādei “Bauskas Kultūras centrs” 15 664 EUR telpu remontam (pamats:
29.09.2016. domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Kultūras centram”);
-programmai „Ielu apgaismošana” izdevumu palielinājums 38 269 EUR, tajā skaitā 33 552 EUR
apgaismojuma izbūvei Ošu ielā, Jauncodē, Codes pagastā, 4 598 EUR ar atjaunojamo enerģiju
darbināma apgaismojuma staba uzstādīšanai Bērzkalnos pie SOS ciemata no biedrības
“Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” līdzfinansējuma un 119 EUR ceļu satiksmes
negadījumu seku novēršanai no apdrošināšanas sabiedrību izmaksātām atlīdzībām;
-programmai “Attīstības un plānošanas nodaļa” veikta izdevumu 3 594 EUR pārstrukturēšana no
atlīdzības uz pakalpojuma izmaksām par teritorijas plānotāja eksperta pakalpojumiem;
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-programmai „Projektu sagatavošanas izdevumiem” izdevumu palielinājums 29 185 EUR
projektu pieteikumu sagatavošanai (pamats: 12.07.2016. domes lēmums „Par konceptuālu
atbalstu projektu pieteikumu izstrādei finansējuma piesaistīšanai no Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020.gadam”);
-programmai „Saimnieciskā nodaļa” izdevumu palielinājums par 50 456 EUR, tajā skaitā 1 079
EUR skolēnu nodarbinātības nodrošināšanai (valsts budžeta finansējums 444 EUR un
pašvaldības līdzfinansējums 635 EUR (pamats: 28.07.2016. domes lēmums „Par dalību NVA
aktīvā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs””); 35 840 EUR
Bauskas Centrālās bibliotēkas būvniecības 1. kārtas ietvaros veicamajiem demontāžas darbiem
un 13 537 EUR nekustamā īpašuma Kalna ielā 7, Bauskā un Lauku ielā 11, Bauskā iegādei
(pamats: 29.09.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas novada
administrācija” budžeta programmām”);
-programmai „Autotransports” izdevumu palielinājums par 59 412 EUR, tajā skaitā
transportlīdzekļu iegādei 58 412 EUR (9 900 EUR no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās
(pamats: 28.07.2016. domes lēmums “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu autobusa iegādei”) un
48 512 EUR no aizņēmuma) un 1 000 EUR uzturēšanas izdevumiem, pārkārtojot budžeta
līdzekļus no programmas „Transporta pārvadājumu nodrošināšana izglītības jomā”;
-programmai “Transporta pārvadājumu nodrošināšana sporta un kultūras jomā” izdevumu
palielinājums par 1 000 EUR, pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas „Transporta
pārvadājumu nodrošināšana izglītības jomā”;
-programmai “Transporta pārvadājumu nodrošināšana izglītības jomā” izdevumu samazinājums
par 2 000 EUR, pārkārtojot budžeta līdzekļus uz programmām “Transporta pārvadājumu
nodrošināšana sporta un kultūras jomā” un „Autotransports”;
-programmai ”IZM projekts “Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta “Sports” standarta
īstenošanai Bauskas novada izglītības iestādēs” izdevumi 6 903 EUR, tajā skaitā no IZM
līdzfinansējuma 3 451 EUR un pašvaldības – 3 452 EUR;
-programmai “Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un materiāli
tehniskās bāzes modernizācija” izdevumu palielinājums par 141 205 EUR, tajā skaitā 10 592
EUR Ozolaines pamatskolas kluba ēkas fasādes remontam, grīdas slīpēšanai un lakošanai
(pamats: 25.08.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”), 11 577 EUR Bauskas Valsts
ģimnāzijas sporta nama “Mēmele” sporta zāles grīdas virskārtas atjaunošanai un līniju
marķējuma izveidošanai (pamats: 29.09.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali starp
iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta programmām”) un 119 036 EUR izglītības
iestāžu infrastruktūras uzlabošanai un materiāli tehniskās bāzes modernizācijai.
-programmai “ESF darbības programmas projekts “PROTI un DARI!”” projekta izdevumiem
11 958 EUR;
-programmai “ESF projekts “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”” izdevumu
palielinājums par 453 EUR projekta izdevumiem no valsts budžeta finansējuma.
Brunavas pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 121 EUR:
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 121 EUR uzturēšanas
izdevumiem no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem.
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Ceraukstes pagasta pārvaldei budžeta līdzekļu ekonomija 215 EUR programmā
„Īpašumu apsaimniekošana” pārkārtota uz programmu “Kultūras pasākumi” sociālā rakstura
pabalsta izmaksai.
Codes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 87 EUR:
-programmai „Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par 87 EUR uzturēšanas
izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Gailīšu pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 4 855 EUR:
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 4 855 EUR skolēnu
nodarbinātības nodrošināšanai (valsts budžeta finansējums 1 998 EUR un pašvaldības
līdzfinansējums 2 857 EUR (pamats: 28.07.2016. domes lēmums „Par dalību NVA aktīvā
nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs””).
-programmai „Komunālā saimniecība” veikta izdevumu 200 EUR pārstrukturēšana no
uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem.
Īslīces pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 14 056 EUR:
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 14 395 EUR, tajā skaitā 3
795 EUR Īslīces pagasta kultūras nama apkures katla un siltummezgla remontam (pamats:
28.07.2016. domes lēmums „Par finansējumu Īslīces pagasta kultūras nama apkures katla un
siltummezgla remontam”), 10 251 EUR Īslīces pagasta kultūras nama skatuves grīdas seguma
nomaiņai (pamats: 25.08.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”) un 349 EUR
uzturēšanas izdevumiem, pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas „Īslīces pagasta
pārvaldes administrācija”;
-programmai „Īslīces pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu samazinājums par 639 EUR,
tajā skaitā, pārkārtojot budžeta līdzekļus uz programmām „Īpašumu apsaimniekošana” 349 EUR
un „Skolēnu pārvadājumi” 300 EUR, kā arī izdevumu palielinājums 10 EUR uzturēšanas
izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem;
-programmai „Skolēnu pārvadājumi” izdevumu palielinājums par 300 EUR transporta izdevumu
kompensācijai skolēniem, pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas „Īslīces pagasta
pārvaldes administrācija”.
Mežotnes pagasta pārvaldei budžeta programmā “Īpašumu apsaimniekošana” veikta
izdevumu pārstrukturēšana 1 531 EUR no uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem Mežotnes
internātvidusskolas ēkas apsardzes signalizācijas sistēmas ierīkošanai.
Vecsaules pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 37 459 EUR:
-programmai „Vecsaules pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu palielinājums par 27 427
EUR tiesas sprieduma izpildei (pamats: 14.07.2016. domes lēmums “Par Zemgales apgabaltiesas
Civillietu tiesas kolēģijas 2016.gada 29.marta sprieduma izpildi”);
-programmai “Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par 3 049 EUR
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Vecsaules pagasta Jaunsaules ciemā - būvprojekta
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izstrādei un autoruzraudzībai (pamats: 29.09.2016. domes lēmums “Par papildu finansējuma
piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei “Vecsaules pagasta pārvalde””);
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 6 983 EUR, tajā skaitā
4 646 EUR ielu un objektu nosaukumu norādēm (pamats: 25.08.2016. domes lēmums “Par
papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas pašvaldības iestādei “Vecsaules pagasta pārvalde” ielu
un objektu nosaukumu norādēm”), 2 237 EUR skolēnu nodarbinātības nodrošināšanai (valsts
budžeta finansējums 1 332 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 905 EUR (pamats: 28.07.2016.
domes lēmums „Par dalību NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi
vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādēs””) un 100 EUR kapitālajiem izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu
ieņēmumiem.
Iestādei „PII „Pasaulīte”” izdevumu palielinājums 40 863 EUR, tajā skaitā 34 284 EUR
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai septembra-decembra
mēnešiem no mērķdotācijas; 6 579 EUR pirmsskolas pedagogu atlīdzībai no pašvaldības
finansējuma.
Iestādei „PII „Zīlīte”” izdevumu palielinājums 63 245 EUR, tajā skaitā 47 320 EUR
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai septembra-decembra
mēnešiem no mērķdotācijas; 15 925 EUR pirmsskolas pedagogu atlīdzībai no pašvaldības
finansējuma.
Iestādei „Bauskas valsts ģimnāzija” izdevumu palielinājums 187 591 EUR, tajā skaitā
179935 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un 2 913 EUR
interešu izglītības pedagogu atlīdzībai septembra - decembra mēnesim no mērķdotācijas; 1 680
EUR sociālo un interešu izglītības pedagogu un koncertmeistaru atlīdzībai no pašvaldības
finansējuma un 3 063 EUR reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālāk izglītības centra
darbības nodrošināšanai no valsts budžeta finansējuma.
Iestādei „Bauskas 2.vidusskola” izdevumu palielinājums 257 518 EUR, tajā skaitā 253
685 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un 2 689 EUR
interešu izglītības pedagogu atlīdzībai septembra - decembra mēnesim no mērķdotācijas; 1 144
EUR sociālo un interešu izglītības pedagogu un koncertmeistaru atlīdzībai no pašvaldības
finansējuma.
Iestādei „Bauskas sākumskola” izdevumu palielinājums 157 542 EUR, tajā skaitā 153
036 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un 3 362 EUR
interešu izglītības pedagogu atlīdzībai septembra - decembra mēnesim no mērķdotācijas; 1 144
EUR sociālo un interešu izglītības pedagogu un koncertmeistaru atlīdzībai no pašvaldības
finansējuma; kā arī veikta izdevumu pārstrukturēšana no uzturēšanas uz kapitālajiem
izdevumiem dokumentu kameru iegādei.
Iestādei „Bauskas pilsētas pamatskola” izdevumu palielinājums 132 197 EUR, tajā
skaitā 126 727 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un 3 250
EUR interešu izglītības pedagogu atlīdzībai septembra - decembra mēnesim no mērķdotācijas; 1
088 EUR sociālo un interešu izglītības pedagogu un koncertmeistaru atlīdzībai no pašvaldības
finansējuma; 651 EUR asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti no
mērķdotācijas; 481 EUR kapitālajiem izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu
ieņēmumiem.
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Iestādei „Mežgaļu pamatskola” izdevumu palielinājums 50 180 EUR, tajā skaitā 43
158 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 1 569 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un 1 700 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā
nodarbināto pedagogu atlīdzībai septembra - decembra mēnesim no mērķdotācijas; 3 753 EUR
pirmsskolas, sociālo un interešu izglītības pedagogu un koncertmeistaru atlīdzībai no pašvaldības
finansējuma.
Iestādei „Griķu pamatskola” izdevumu palielinājums 73 139 EUR, tajā skaitā 54 450
EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 1 121 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un 14 980 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā
nodarbināto pedagogu atlīdzībai septembra - decembra mēnesim no mērķdotācijas; 2 588 EUR
pirmsskolas, sociālo un interešu izglītības pedagogu un koncertmeistaru atlīdzībai no pašvaldības
finansējuma.
Iestādei „Codes pamatskola” izdevumu palielinājums 78 522 EUR, tajā skaitā 64 080
EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 2 241 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un 5 100 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā
nodarbināto pedagogu atlīdzībai septembra - decembra mēnesim no mērķdotācijas; 7 101 EUR
pirmsskolas un sociālo pedagogu un papildu saimnieciskā personāla amata vietas atlīdzībai no
pašvaldības finansējuma.
Iestādei „Uzvaras vidusskola” izdevumu palielinājums 99 820 EUR, tajā skaitā 76 948
EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 2 241 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un 9 300 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā
nodarbināto pedagogu atlīdzībai septembra-decembra mēnešiem no mērķdotācijas; 596 EUR
sociālo un interešu izglītības pedagogu un koncertmeistaru atlīdzībai no pašvaldības finansējuma
un 10 735 EUR struktūrvienības “Lācītis” ēkas fasādes remontam (pamats: 28.07.2016. domes
lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei “Uzvaras
vidusskola” struktūrvienības “Lācītis” ēkas fasādes remontam”).
Iestādei „Īslīces vidusskola” izdevumu palielinājums 133 307 EUR, tajā skaitā 107 445
EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 1 905 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un 21 380 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā
nodarbināto pedagogu atlīdzībai septembra-decembra mēnešiem no mērķdotācijas; 2 577 EUR
pirmsskolas, sociālo un interešu izglītības pedagogu un koncertmeistaru atlīdzībai no pašvaldības
finansējuma.
Iestādei „Mežotnes pamatskola” izdevumu palielinājums 45 259 EUR, tajā skaitā 37
914 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 896 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un 3 948 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā
nodarbināto pedagogu atlīdzībai septembra - decembra mēnesim no mērķdotācijas; 2 501 EUR
pirmsskolas, sociālo un interešu izglītības pedagogu un koncertmeistaru atlīdzībai no pašvaldības
finansējuma.
Iestādei „Vecsaules pamatskola” izdevumu palielinājums 91 769 EUR, tajā skaitā 54
420 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 2 241 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un 7 364 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā
nodarbināto pedagogu atlīdzībai septembra - decembra mēnesim no mērķdotācijas; 3 275 EUR
pirmsskolas un sociālo pedagogu atlīdzībai un 24 469 EUR valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāda nomaksai no pašvaldības finansējuma
(pamats: 29.09.2016. domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības
iestādei “Vecsaules pamatskola”).
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Iestādei „Ozolaines pamatskola” izdevumu palielinājums 52 156 EUR, tajā skaitā 38
895 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 1 345 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un 4 532 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā
nodarbināto pedagogu atlīdzībai septembra - decembra mēnesim no mērķdotācijas; 2 185 EUR
pirmsskolas un sociālo pedagogu atlīdzībai un 5 199 EUR valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāda nomaksai no pašvaldības finansējuma
(pamats: 29.09.2016. domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības
iestādei “Ozolaines pamatskola”); kā arī veikta izdevumu 280 EUR pārstrukturēšana no
uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem pirmsskolas grupiņas mēbeļu iegādei.
Iestādei „Pamūšas speciālā internātpamatskola” izdevumu palielinājums par 285 120
EUR, tajā skaitā pedagogu atlīdzībai 177 036 EUR un saimnieciskajiem izdevumiem (t.sk.
saimnieciskā personāla atlīdzībai) 106 344 EUR no mērķdotācijas un 1 740 EUR no papildu
maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Iestādei “Bauskas Mūzikas skola” izdevumu palielinājums par 1 833 EUR, tajā skaitā
1 194 EUR pedagogu atlīdzībai no pašvaldības finansējuma un 639 EUR projekta “100 dziesmas
Latvijai” īstenošanai, tajā skaitā no Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma 550 EUR un papildu
maksas pakalpojumu ieņēmumiem 89 EUR.
Iestādei “Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu palielinājums par 23 688 EUR
interešu izglītības pedagogu atlīdzībai septembra - decembra mēnesim no mērķdotācijas.
Iestādei “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” veikta izdevumu 690
EUR pārstrukturēšana no uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem datortehnikas komplekta
iegādei.
Iestādei Bauskas Kultūras centrs” izdevumu palielinājums par 15 664 EUR telpu
remontiem (pamats: 29.09.2016. domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas
Kultūras centram”).
Iestādei „Bauskas Pils muzejs” izdevumu palielinājums par 7 000 EUR Bauskas
pilsdrupu Ziemeļu sienas sektora mūra konservācijai no Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas finansējuma.
Iestādei „Bauskas muzejs” izdevumu palielinājums 5 391 EUR, tajā skaitā 4 834 jumta
un fasādes rekonstrukcijas būvprojekta izstrādei Bauskas muzeja ēkai Kalna ielā 6 (pamats:
28.07.2016. domes lēmums “Par finansējumu Bauskas muzejam būvprojekta izstrādei”) un 557
EUR uzturēšanas izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Iestādei “Sporta centrs “Mēmele”” izdevumu palielinājums par 3 644 EUR
uzturēšanas izdevumiem (sporta inventāra iegādei) no papildu maksas pakalpojumu
ieņēmumiem.
Iestādei “Vispārēja tipa pansionāts “Derpele”” veikta izdevumu pārstrukturēšana 87
EUR no uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem.
Finansēšanas palielinājums 149 955 EUR, tajā skaitā:
-naudas līdzekļu atlikuma perioda beigās (-) palielinājums par 61 528 EUR;
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-aizņēmumu saņemšanas (+) palielinājums par 211 483 EUR, tajā skaitā 43 935 EUR Bauskas
novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola” infrastruktūras objekta - daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra
būvniecībai; 48 512 EUR transportlīdzekļu iegādei; 144 000 izglītības iestāžu materiāli tehniskās
bāzes uzlabošanai un aizņēmuma remontdarbu veikšanai pašvaldības izglītības iestādēs
samazinājums par 24 964 EUR.
Veikto grozījumu rezultātā:
pamatbudžeta ieņēmumi 25 621 270 EUR;
finansēšana 3 188 460 EUR;
pamatbudžeta izdevumi 28 809 730 EUR.
Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu palielinājums par 1 120 EUR,
tajā skaitā:
Iestādei „Dāviņu pagasta pārvalde” izdevumu palielinājums par 500 EUR Bauskas
novada svētku organizēšanai, ziedojums saņemts no Z/S “Eriņi”.
Iestādei “Bauskas Valsts ģimnāzija” izdevumu palielinājums par 400 EUR mācību
uzņēmumu dalībai sadraudzības pasākumā Pirnā Vācijā, ziedojums saņemts no A/S
“BALTICOVO”.
Pirmsskolas izglītības iestādei “Pasaulīte” izdevumu palielinājums par 50 EUR mācību
materiālu iegādei, ziedojums saņemts no fiziskas personas.
Iestādei „Bauskas pils muzejs” izdevumu palielinājums par 170 EUR bibliotēkas
krājumu papildināšanai, ziedojums saņemts no fiziskām personām.
Veikto grozījumu rezultātā:
ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 10 305 EUR;
finansēšana 5 904 EUR;
ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 16 209 EUR.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

8

