Paskaidrojuma raksts
par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžeta grozījumiem
(30.06.2016.)
Grozījumi Bauskas novada domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3
„Par Bauskas novada pašvaldības 2016.gada budžetu” veikti:
Pamatbudžeta ieņēmumos palielinājums 412 658 EUR, tajā skaitā:
1. palielinājums nenodokļu ieņēmumos 89 627 EUR;
2. palielinājums maksas pakalpojumos un citos pašu ieņēmumos 30 825 EUR;
3. palielinājums ieņēmumos no ārvalstu finanšu palīdzības 624 EUR;
4. palielinājums transfertu ieņēmumos 291 582 EUR, tajā skaitā 229 184 EUR valsts
budžeta līdzfinansējums tranzīta ielas - Elejas ielas atjaunošanai; 3 108 EUR valsts budžeta
līdzfinansējums skolēnu nodarbinātības projektam; 6 000 EUR valsts budžeta līdzfinansējums
projektam „ Zivju resursu pavairošana Mūsas un Mēmeles upē”; 43 500 EUR Valsts
Kultūrkapitāla fonda finansējums vitrīnu izgatavošanai Bauskas pils 15.-18.gs. krāšņu keramikas
kolekcijas ekspozīcijai; 3 000 EUR Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums projektam „Bauskas
Mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”; 2 500 EUR Zemgales plānošanas reģiona
finansējums koncertcikla “dzimuši Bauskai” organizēšanai u.c..
Pamatbudžeta konsolidēto izdevumu palielinājums 1 489 408 EUR, tajā skaitā
pamatbudžeta izmaiņas programmās:
Bauskas novada administrācijai izdevumu palielinājums 1 184 518 EUR:
-programmai „Rezerves fonds” izdevumu samazinājums 29 028 EUR par finansējuma
piešķīrumu: SIA “Bauskas ūdens” pamatkapitāla palielināšanai 6 234 EUR (pamats: 28.04.2016.
domes lēmums „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA “Bauskas ūdens” pamatkapitāla
palielināšanai”); iestādei “Mežotnes pagasta pārvalde” 13 227 EUR (pamats: 26.05.2016. domes
lēmums “Par finansējumu artēziskā urbuma izveidei Bauskas novada Mežotnes pagasta Cepļa
ciemā”); projekta “Zivju resursu pavairošana Mūsas un Mēmeles upē” īstenošanai 1 567 EUR
(pamats: 25.02.2016 domes lēmums “Par projekta “Zivju resursu pavairošana Mūsas un
Mēmeles upē” iesniegšanu” (grozījumi 28.04.2016)); NVO iniciatīvu atbalstam 8 000 EUR
(pamats 30.06.2016. domes lēmums “Par finansējuma palielinājumu budžeta programmā
“Līdzfinansējums NVO ES fondu un citu projektu īstenošanai””);
-programmai “Bauskas novada administrācija” veikta izdevumu 3 996 EUR pārstrukturēšana no
uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem zīmola attīstības stratēģijas pētnieciskās daļas izstrādei;
-programmai „Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana” izdevumu palielinājums par 1 330 744
EUR, tajā skaitā, gājēju tilta pār Mūsu būvniecībai 814 531 EUR (aizņēmums 610 898 EUR,
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 203 633 EUR) (pamats: 31.03.2016. domes lēmums “Par
apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta programmām”));
Elejas ielas Bauskā seguma atjaunošanai 327 405 EUR (valsts budžeta finansējums 229 184
EUR, dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 98 221 EUR (pamats: 30.06.2016. domes lēmums
“Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 25.februāra lēmumā „Par līdzfinansējuma
nodrošināšanu projekta „Elejas ielas, Bauskā seguma atjaunošana” īstenošana”); Miera ielas un
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Mūsas ielas seguma pārbūvei 188 808 EUR (aizņēmums 141 606 EUR, dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem 47 202 EUR) (pamats: 30.06.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali starp
iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta programmām Miera ielas un Mūsas ielas
seguma pārbūvei”);
-programmai „Notekūdeņu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 69 063 EUR Īslīces
pagasta Bērzu ciema ūdenssistēmas un kanalizācijas infrastruktūras sakārtošanai (pamats:
28.04.2016. “Par apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta
programmām” un 30.06.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas
novada administrācija” budžeta programmām ūdenssistēmas un kanalizācijas infrastruktūras
sakārtošanai Bērzu ciemā”);
-programmai “Līdzfinansējums NVO ES fondu un citu projektu īstenošanai” izdevumu
palielinājums 8 000 EUR NVO iniciatīvu atbalstam no rezerves fonda (pamats 30.06.2016.
domes lēmums “Par finansējuma palielinājumu budžeta programmā “Līdzfinansējums NVO ES
fondu un citu projektu īstenošanai””);
-programmai „Pašvaldības finansējums investīciju projektu īstenošanai” izdevumu samazinājums
par 617 220 EUR, tajā skaitā finansējuma pārdale uz iestādes “Bauskas novada administrācija”
budžeta programmām “Saimnieciskā nodaļa” 82 468 EUR, “Ceļu un ielu infrastruktūras
uzturēšana” 250 835 EUR, “Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana” 20 116 EUR,
“Notekūdeņu apsaimniekošana” 69 063 EUR (pamats: 31.03.2016. domes lēmums “Par
sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma “Redzupes”, Codes
pagastā atsavināšanu”; 31.03.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali starp iestādes
“Bauskas novada administrācija” budžeta programmām”; 28.04.2016. “Par apropriācijas pārdali
starp iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta programmām”; 30.06.2016. domes
lēmums “Par apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta
programmām”; 30.06.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas
novada administrācija” budžeta programmām ūdenssistēmas un kanalizācijas infrastruktūras
sakārtošanai Bērzu ciemā”; 30.06.2016. domes lēmums “Par atlīdzības noteikšanu par
sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu Mazā Salātu iela 2, Bauskā”;
30.06.2016. domes lēmums “Par atlīdzības noteikšanu par sabiedrības vajadzībām atsavināmo
nekustamo īpašumu Mazā Salātu iela 2, Bauskā”); iestādei “Bauskas Centrālā bibliotēka” 2 999
EUR 3D printera iegādei (pamats: 31.03.2016. domes lēmums “Par papildu finansējuma
piešķiršanu Bauskas Centrālajai bibliotēkai”) un 2 094 EUR plauktu iegādei (pamats:
28.04.2016. domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Centrālajai
bibliotēkai”; 26.05.2016. domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas
Centrālajai bibliotēkai”); iestādei “Mežotnes pagasta pārvalde” 2 190 EUR ūdensvada
projektēšanai (pamats: 31.03.2016. domes lēmums “Par finansējumu ūdensvada projektēšanai
Bauskas novada Mežotnes pagasta Cepļa ciemā”), 14 434 EUR ielu apgaismojuma
remontdarbiem (pamats: 28.04.2016.domes lēmums “Par finansējumu ielu apgaismojuma
remontdarbiem Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciemā”), 12 189 EUR siltumtrases
remontam Mežotnes pagasta Garozas ciemā (pamats: 30.06.2016. “Par finansējumu siltumtrases
remontam Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciemā”), 4 214 EUR lietusūdens
kanalizācijas un drenāžas ierīkošanai daudzfunkcionālā centra “Strēlnieki” ēkai (pamats:
30.06.2016. domes lēmums “Par finansējumu lietusūdens kanalizācijas un drenāžas ierīkošanai
daudzfunkcionālā centra “Strēlnieki” ēkai Bauskas novada Mežotnes pagasta Strēlnieku ciemā”);
iestādei “Gailīšu pagasta pārvalde” 16 475 EUR jumta renovācijai (pamats: 28.04.2016. domes
lēmums “Par finansējumu ēkas Kamardes ielā 5, Gailīšu pagastā jumta renovācijai”); iestādei
“Ceraukstes pagasta pārvalde” 8 356 EUR remontdarbu veikšanai (pamats: 28.04.2016. domes
lēmums “Par finansējumu zāles un skatuves grīdas apdares atjaunošanai Ceraukstes pagasta
“Tautas namā”; 28.04.2016. domes lēmums “Par finansējumu uzgaidāmās telpas remontam
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Ceraukstes pagasta “Tautas namā””); iestādei “Dāviņu pagasta pārvalde” 4 624 EUR
remontdarbu veikšanai (pamats: 28.04.2016. domes lēmums “Par finansējumu Dāviņu pagasta
pārvaldes ēkas kāpņu telpas remontam”) un 3 956 EUR būvprojekta izstrādei (pamats:
28.04.2016. domes lēmums “Par finansējumu būvprojekta izstrādei Dāviņu pagasta Lambārtes
ciema ūdensvadam”); iestādei “Bauskas novada Sociālais dienests” 2 064 EUR remontdarbu
veikšanai (pamats: 26.05.2016. domes lēmums “Par finansējumu Bauskas novada Sociālā
dienesta ēkas Rūpniecības ielā 7, Bauskā telpu remontam”); iestādei “Īslīces pagasta pārvalde” 7
261 EUR remontdarbu veikšanai (pamats: 26.05.2016. domes lēmums “Par finansējumu Bauskas
novada Īslīces pagasta Rītausmas ciema doktorāta telpu remontam”) un 29 034 EUR (pamats:
30.06.2016. domes lēmums “Par finansējumu ēkas Kapkalna ielā 2, Īslīces pagastā fasādes
atjaunošanai”); iestādei “Brunavas pagasta pārvalde” 12 087 EUR remontdarbu veikšanai
(pamats: 26.05.2016. domes lēmums “Par finansējumu Grenctāles kultūras nama jumta
remontam”); iestādei “Bauskas Kultūras centrs” 11 732 EUR remontdarbu veikšanai (pamats:
30.06.2016. domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Kultūras centram”);
iestādei “Vecsaules pagasta pārvalde” 11 029 EUR daudzfunkcionālā centra “Lilijas”
vienkāršotai renovācijai (pamats: 30.06.2016. “Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas
novada pašvaldībai iestādei “Vecsaules pagasta pārvalde”); SIA “Bauskas ūdens” 50 000
pamatkapitāla palielināšanai (pamats: 30.06.2016. “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA
“Bauskas ūdens” pamatkapitāla palielināšanai”);
-programmai „Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana” izdevumu palielinājums par
22 179 EUR, tajā skaitā, radioiekārtu elektromagnētiskās saderības nodrošināšanai 2 063 EUR
no papildu maksas pakalpojumiem un 20 116 EUR datortehnikas un programmatūras iegādei
(pamats: 31.03.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas novada
administrācija” budžeta programmām”);
-programmai „Ielu apgaismošana” izdevumu palielinājums 3 840 EUR ceļu satiksmes
negadījumu seku novēršanai no apdrošināšanas sabiedrību izmaksātām atlīdzībām;
-programmai „Saimnieciskā nodaļa” izdevumu palielinājums 96 138 EUR, tajā skaitā,
nekustamā īpašuma “Redzupes” 2,95 ha iegādei 20 700 EUR (pamats: 31.03.2016. domes
lēmums “Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma
“Redzupes”, Codes pagastā atsavināšanu”); ūdensvada maģistrālo sadales aku remontam 16 384
EUR (pamats: 28.04.2016. “Par apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas novada
administrācija” budžeta programmām”); administratīvās ēkas Katoļu ielā 3A, Bauskā pamatu
pārbūvei 25 396 EUR (pamats: 26.05.2016. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali starp
iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta programmām”); pievienotās vērtības nodokļa
maksājumiem valsts budžetā 6 069 EUR un 19 EUR nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem
Rundāles novada pašvaldībai no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem; skolēnu
nodarbinātības nodrošināšanai 7 582 EUR (valsts budžeta finansējums 3 108 EUR un
pašvaldības līdzfinansējums 4 474 EUR (pamats: 30.06.2016. domes lēmums „Par dalību NVA
aktīvā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs””); rotaļu un sporta
laukuma izbūvei Bauskas vecpilsētā 9 988 EUR (pamats: 30.06.2016. domes lēmums “Par
apropriācijas pārdali starp iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta programmām”); NĪ
Mazā Salātu ielā 2, Bauskā iegādei (pamats: 30.06.2016. “Par atlīdzības noteikšanu par
sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu Mazā Salātu iela 2, Bauskā”);
-programmai „Projekta “Zivju resursu pavairošana Mūsas un Mēmeles upē” īstenošanai 9 134
EUR (valsts budžeta finansējums 6 000 EUR, biedrības “Bauskas mednieku un makšķernieku
biedrība” finansējums 1 567 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 1 567 EUR no rezerves fonda
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(pamats: 25.02.2016 domes lēmums “Par projekta “Zivju resursu pavairošana Mūsas un
Mēmeles upē” iesniegšanu” (grozījumi 28.04.2016));
-programmai “Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un materiāli
tehniskās bāzes modernizācija” izdevumu palielinājums 291 668 EUR no aizņēmuma līdzekļiem.
Brunavas pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 13 039 EUR:
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 12 737 EUR, tajā skaitā
12 087 EUR remontdarbu veikšanai (pamats: 26.05.2016. domes lēmums “Par finansējumu
Grenctāles kultūras nama jumta remontam”) un 650 EUR nekustamā īpašuma kadastrālai
uzmērīšanai un mazvērtīgā inventāra iegādei no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem;
-programmai „Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par 302 EUR komunālo
pakalpojumu parādu piedziņas izdevumiem un mazvērtīgā inventāra iegādei no papildu maksas
pakalpojumu ieņēmumiem.
Ceraukstes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 8 476 EUR:
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 8 456, tajā skaitā 8 356
EUR remontdarbu veikšanai (pamats: 28.04.2016. domes lēmums “Par finansējumu zāles un
skatuves grīdas apdares atjaunošanai Ceraukstes pagasta “Tautas namā”; 28.04.2016. domes
lēmums “Par finansējumu uzgaidāmās telpas remontam Ceraukstes pagasta “Tautas namā””) un
100 EUR kurināmā izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem;
-programmai „Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par 20 EUR uzturēšanas
izdevumiem no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem.
Codes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 700 EUR:
-programmai „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums par 700 EUR transporta
pakalpojumiem teātra kopas braucienam uz Igauniju no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem
(Bauskas novada pašvaldības apbalvojums - Goda raksts).
Dāviņu pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 8 580 EUR:
-programmai „Dāviņu pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu samazinājums par 133 EUR
atbilstoši ieņēmumu samazinājumam;
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 4 624 EUR remontdarbu
veikšanai (pamats: 28.04.2016. domes lēmums “Par finansējumu Dāviņu pagasta pārvaldes ēkas
kāpņu telpas remontam”);
-programmai „Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par 4 089 EUR, tajā skaitā 3 956
EUR būvprojekta izstrādei (pamats: 28.04.2016. domes lēmums “Par finansējumu būvprojekta
izstrādei Dāviņu pagasta Lambārtes ciema ūdensvadam”) un 133 EUR atlīdzībai no papildu
maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Gailīšu pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 16 675 EUR:
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-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” veikta izdevumu 760 EUR pārstrukturēšana no
uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem apstādījumu ierīkošanai un šūpoļu nomaiņai bērnu
laukumā;
-programmai „Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par 16 475 EUR jumta
renovācijai (pamats: 28.04.2016. domes lēmums “Par finansējumu ēkas Kamardes ielā 5, Gailīšu
pagastā jumta renovācijai”), kā arī veikta izdevumu 431 EUR pārstrukturēšana no uzturēšanas uz
kapitālajiem izdevumiem zāles pļāvēja iegādei;
-programmai „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums par 200 EUR uzturēšanas
izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Īslīces pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 36 595 EUR:
-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 36 112 EUR, tajā skaitā 7
261 EUR remontdarbu veikšanai (pamats: 26.05.2016. domes lēmums “Par finansējumu Bauskas
novada Īslīces pagasta Rītausmas ciema doktorāta telpu remontam”), 29 034 EUR ēkas fasādes
atjaunošanai (pamats: 30.06.2016. domes lēmums “Par finansējumu ēkas Kapkalna ielā 2, Īslīces
pagastā fasādes atjaunošanai”) un samazinājums par 183 EUR, pārkārtojot budžeta līdzekļus uz
programmu „Skolēnu pārvadājumi”;
-programmai „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums par 300 EUR amatierkopas “Dadži”
izdevumiem no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem (Bauskas novada pašvaldības apbalvojums
- Atzinības raksts);
-programmai „Skolēnu pārvadājumi” izdevumu palielinājums par 183 EUR transporta izdevumu
kompensācijai skolēniem, pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas „Īpašumu
apsaimniekošana”.
Mežotnes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 46 254 EUR:
-programmai „Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par 31 820 EUR, tajā skaitā
2 190 EUR ūdensvada projektēšanai (pamats: 31.03.2016. domes lēmums “Par finansējumu
ūdensvada projektēšanai Bauskas novada Mežotnes pagasta Cepļa ciemā”), 13 227 EUR
artēziskā urbuma izveidei (pamats: 26.05.2016. domes lēmums “Par finansējumu artēziskā
urbuma izveidei Bauskas novada Mežotnes pagasta Cepļa ciemā”), 12 189 EUR siltumtrases
remontam Mežotnes pagasta Garozas ciemā (pamats: 30.06.2016. “Par finansējumu siltumtrases
remontam Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciemā”) un 4 214 EUR lietusūdens
kanalizācijas un drenāžas ierīkošanai daudzfunkcionālā centra “Strēlnieki” ēkai (pamats:
30.06.2016. domes lēmums “Par finansējumu lietusūdens kanalizācijas un drenāžas ierīkošanai
daudzfunkcionālā centra “Strēlnieki” ēkai Bauskas novada Mežotnes pagasta Strēlnieku ciemā”);
-programmai „Ielu apgaismošana” izdevumu palielinājums par 14 434 EUR ielu apgaismojuma
remontdarbiem (pamats: 28.04.2016.domes lēmums “Par finansējumu ielu apgaismojuma
remontdarbiem Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciemā”).
Vecsaules pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 11 301 EUR:
-programmai „Vecsaules pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu palielinājums par 72 EUR
uzturēšanas izdevumiem no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem;
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-programmai „Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 11 029 EUR
daudzfunkcionālā centra “Lilijas” vienkāršotai renovācijai (pamats: 30.06.2016. “Par papildu
finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldībai iestādei “Vecsaules pagasta pārvalde”);
-programmai „Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums par 200 EUR uzturēšanas
izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Iestādei „Bauskas Valsts ģimnāzija” izdevumu palielinājums par 3 600 EUR
konferences “Mācību resursi skolēnu matemātikas kompetenču attīstībā” organizēšanai no
ieņēmumiem par dalību konferencē.
Iestādei „Bauskas pilsētas pamatskola” izdevumu palielinājums par 693 EUR
siltumtrases cirkulācijas sūkņa nomaiņai no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Iestādei „Uzvaras vidusskola” izdevumu samazinājums par 1 359 EUR atbilstoši
maksas pakalpojumu ieņēmumu samazinājumam.
Iestādei „Īslīces vidusskola” izdevumu palielinājums par 141 EUR uzturēšanas
izdevumiem no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem.
Iestādei „Griķu pamatskola” izdevumu palielinājums par 34 EUR uzturēšanas
izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Iestādei „Mežotnes pamatskola” veikta izdevumu pārstrukturēšana 909 EUR no
kapitālajiem uz uzturēšanas izdevumiem mācību kabinetu apgaismojuma nomaiņai.
Iestādei „Mežotnes internātvidusskola” izdevumu samazinājums par 1 604 EUR
atbilstoši maksas pakalpojumu ieņēmumu samazinājumam, kā arī sakarā ar iestādes likvidēšanu
veikta izdevumu pārstrukturēšana, pārdalot piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju 3 976 EUR no
pedagogu atlīdzības uz uzturēšanas izdevumiem.
Iestādei „Bauskas Mūzikas skola” izdevumu palielinājums par 94 312 EUR, tajā skaitā
88 812 EUR Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukcijas 1.kārtai no aizņēmuma līdzekļiem; 3 000
EUR projekta “Bauskas Mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” īstenošanai no
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējuma; 2 500 EUR koncertcikla “Dzimuši Bauskai”
organizēšanai no Zemgales plānošanas reģiona finansējuma.
Iestādei „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu palielinājums par 1 624 EUR
interešu izglītības pulciņu darbības nodrošināšanai no papildu maksas pakalpojumu un ārvalstu
finanšu palīdzības ieņēmumiem.
Iestādei „Bauskas Centrālā bibliotēka” izdevumu palielinājums par 5 093 EUR, tajā
skaitā 2 999 EUR 3D printera iegādei (pamats: 31.03.2016. domes lēmums “Par papildu
finansējuma piešķiršanu Bauskas Centrālajai bibliotēkai”) un 2 094 EUR plauktu iegādei
(pamats: 28.04.2016. domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas Centrālajai
bibliotēkai”; 26.05.2016. domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas
Centrālajai bibliotēkai”).
Iestādei „Bauskas Pils muzejs” izdevumu palielinājums par 43 500 EUR vitrīnu
izgatavošanai Bauskas pils 15.-18.gs. krāšņu keramikas kolekcijas ekspozīcijai un transporta
izdevumiem mākslas priekšmetu transportēšanai no antikvariātiem no Valsts Kultūrkapitāla
fonda finansējuma.
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Iestādei “Bauskas novada Sociālais dienests” izdevumu palielinājums par 3 554 EUR,
tajā skaitā 2 064 EUR remontdarbu veikšanai (pamats: 26.05.2016. domes lēmums “Par
finansējumu Bauskas novada Sociālā dienesta ēkas Rūpniecības ielā 7, Bauskā telpu remontam”)
un 1 490 EUR par vardarbībā cietušo pieaugušo personu rehabilitāciju no valsts budžeta
finansējuma.
Iestādei „Bauskas muzejs” izdevumu palielinājums 450 EUR projekta “Bauskas
muzeja-vēsturisko ekspozīciju anotāciju tulkojumi-saturiskā tēla pilnveidošana” īstenošanai no
Latvijas valsts meža finansējuma.
Iestādei „Bauskas Kultūras centrs” izdevumu palielinājums par 13 232, tajā skaitā
telpu remontiem 11 732 EUR (pamats: 30.06.2016. domes lēmums “Par papildu finansējuma
piešķiršanu Bauskas Kultūras centram”) un 1 500 EUR tautas deju kolektīvu tērpu iegādei un
atjaunošanai no papildus gūtajiem pašu ieņēmumiem.
Iestādei „Bauskas novada Bāriņtiesa” veikta izdevumu 220 EUR pārstrukturēšana no
uzturēšanas uz kapitālajiem izdevumiem dokumentu skapja iegādei.
Finansēšanas palielinājums 1 076 750 EUR, tajā skaitā:
-aizņēmumu saņemšanas (+) palielinājums par 1 132 984 EUR, tajā skaitā 610 898 EUR gājēju
tilta pār Mūsu būvniecībai; 88 812 Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukcijas 1.kārtai; 291 668
EUR remontdarbu veikšanai pašvaldības izglītības iestādēs; 141 606 EUR Miera ielas un Mūsas
ielas seguma pārbūvei;
-iemaksas SIA „Bauskas ūdens” pamatkapitālā (-) palielinājums par 56 234 EUR (pamats:
28.04.2016. domes lēmums „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA “Bauskas ūdens”
pamatkapitāla palielināšanai” un 30.06.2016. domes lēmums “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
SIA “Bauskas ūdens” pamatkapitāla palielināšanai”).
Veikto grozījumu rezultātā:
pamatbudžeta ieņēmumi 23 784 156 EUR;
finansēšana 3 038 505 EUR;
pamatbudžeta izdevumi 26 822 661 EUR.
Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu palielinājums par 9 185 EUR,
tajā skaitā:
Iestādei „Bauskas novada administrācija” izdevumu palielinājums par 7 700 EUR,
tajā skaitā Bauskas novada svētku organizēšanai 1 700 EUR, ziedojums 1 200 EUR saņemts no
SEB bankas un 500 EUR – no Swedbankas; naudas balvu piešķiršanai Bauskas novada vispārējo
izglītības iestāžu 9.klašu absolventiem par augstiem mācību sasniegumiem 6 000 EUR,
ziedojums saņemts no SIA “Gaižēni” 3 000 EUR un SIA “Tunkūni” 3 000 EUR.
Iestādei „Dāviņu pagasta pārvalde” izdevumu palielinājums par 500 EUR Bauskas
novada svētku organizēšanai, ziedojums saņemts no A/S “Misas kūdra”
Iestādei “Bauskas Valsts ģimnāzija” izdevumu palielinājums par 985 EUR, tajā skaitā
balvu izmaksai labākajiem skolēniem un BVĢ mācību uzņēmumu dalībnieku ēdināšanai
sadraudzības pasākumā Pirnā Vācijā, ziedojumi saņemti no fiziskām personām 675 EUR,
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juridiskām personām - 310 EUR (no Hedemoras (Zviedrija) Martina Koha ģimnāzijas direktora
110 EUR, SIA “Bauskas alus” 200 EUR).
Veikto grozījumu rezultātā:
ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi EUR 9 185;
finansēšana EUR 5 904;
ziedojumu un dāvinājumu izdevumi EUR 15 089.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS
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