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SĒDE SASAUKTA 2017.gada 2.februārī plkst.14
SĒDI ATKLĀJ 2017.gada 2.februārī plkst.14
SĒDI VADA Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis ĀBELNIEKS
SĒDĒ PIEDALĀS 14 Bauskas novada domes deputāti:
Raitis ĀBELNIEKS
Voldemārs ČAČS
Rudīte ČAKĀNE
Alvis FELDMANIS
Vera GRIGORJEVA
Daira JĀTNIECE
Arnolds JĀTNIEKS
Uldis KOLUŽS
Juris LANDORFS
Inita NAGŅIBEDA
Aleksandrs NOVICKIS
Jānis RUMBA
Mārtiņš RUŽA
Raimonds ŽABOVS
SĒDĒ NEPIEDALĀS:
Solvita JIRGENSONE
Aivija KURSĪTE
Mārīte ĶIKURE
SĒDĒ PIEDALĀS:
1. Jānis KALINKA – pašvaldības izpilddirektors
2. Māra DĒLIŅA-KALNIŅA – ekonomiste
3. Zaiga KĀRKLIŅA – ekonomiste
4. Andra MATUĻENKO – sabiedrisko attiecību speciāliste
5. Sarmīte OĻEHNOVIČA – Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja vietniece
6. Māris PAFRATS – Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs
7. Andris RĀCENIS – Iepirkumu nodaļas vadītājs
8. Ineta RUHOCKA – pašvaldības izpilddirektora vietniece
9. Ilona SPURĶE – Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītājs
10. Mārtiņš VILCIŅŠ – Saimnieciskās nodaļas vadītājs
SĒDI PROTOKOLĒ Kancelejas vadītāja Līga KAUSINIECE.

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Bauskas novada pašvaldības 2017.gada budžetu.
Sēdi ieraksta audioformātā.

1.p.
Par Bauskas novada pašvaldības 2017.gada budžetu.
(I.Spurķe, A.Novickis, R.Ābelnieks, R.Čakāne, A.Feldmanis)
ZIŅO: I.Spurķe.
Bauskas novada pašvaldības 2017.gada budžeta projekts tika izskatīts sešās deputātu un
speciālistu darba grupās un apvienoto komiteju sēdē.
Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2017.gadā plānoti 24 883 535 eiro.
Ieņēmumi bez mērķdotācijas izglītībai un Eiropas Savienības fondu projektiem ir par 3,2 %
lielāki kā 2016.gadā (ar 29.12.2016. grozījumiem). Ieņēmumiem no mērķdotācijas un dotācijas
izglītībai, salīdzinot ar attiecīgo periodu (astoņiem mēnešiem) 2016.gadā, plānots pieaugums par
3,5 %. Ieņēmumi saistībā ar Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu pieaugs par 140,2 %,
t.i. no 64 585 eiro 2016.gadā līdz 155 111 eiro 2017.gadā. Ieņēmumu struktūrā lielāko īpatsvaru
sastāda iedzīvotāju ienākumu nodoklis, kas veido 51,9 % no kopējiem pamatbudžeta
ieņēmumiem un ir par 7,4 % lielāks nekā 2016.gada prognoze. Valsts budžeta transferti plānoti
7 753 747 eiro apjomā, jeb 31,2 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, atšifrējums sniegts
paskaidrojuma raksta 1.pielikumā, Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija izglītībai un
Kultūras ministrijas dotācija mūzikas un mākslas skolai plānota 8 mēnešiem.
Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2017.gadam
plānots 28 013 370 eiro apmērā. Izdevumi bez mērķdotācijām izglītībai un Eiropas Savienības
fondu projektiem, salīdzinot ar 2016.gadu (ar 29.12.2016. grozījumiem), ir par 1,6 % lielāki.
Izdevumi no mērķdotācijas un dotācijas izglītībai, salīdzinot ar attiecīgo periodu (astoņiem
mēnešiem) 2016.gadā, ir par 7,7 % lielāki. Izdevumi saistībā ar Eiropas Savienības fondu
projektu īstenošanu ir par 246,5 % lielāki, salīdzinot ar 2016.gadu. No iestāžu
papildpieprasījumiem atbalstīti izdevumi gandrīz 6 miljoni eiro apmērā. Atlīdzības pieaugums,
salīdzinot ar 2016.gada budžeta sākotnējo redakciju, ir 9,1 %.
Atbilstoši Valsts kases un Vides investīciju fonda aizdevuma līgumu atmaksas grafikiem
aizņēmumu pamatsummu atmaksa plānota 1 667 617 eiro. Aizņēmumu saņemšana 2017.gadā
plānota 2 136 791 eiro apmērā. Šo summu veido divi 2016.gada aizņēmumi – peldbaseina
būvniecībai un Miera un Mūsas ielas seguma pārbūvei, kā arī jauni aizņēmumi, atbilstoši
iepirkuma rezultātam – Bauskas Valsts ģimnāzijas sporta nama lietus ūdens kanalizācijas un
drenāžas ierīkošanai un sporta nama jumta atjaunošanai, Viļa Plūdoņa muzeja klēts restaurācija
un atjaunošana, Viļa Plūdoņa muzeja ratnīcas restaurācija, Īslīces kultūras nama stāvlaukuma
atjaunošana un paplašināšana un Īslīces kultūras nama pieejamības uzlabošana. Pašvaldības
saistību apmērs 2017.gadā, ievērtējot esošos aizņēmuma līgumus un plānotos aizņēmumus,
prognozējas līdz 10 % atkarībā no piesaistīto kredītresursu apjoma.
R.Čakāne: vai kultūras pasākumiem tika samazināta, vai mainīta summa?
R.Ābelnieks: tika samazināta summa. Lūdz uzdot jautājumus par budžetu kopumā.
A.Novickis jautā deputātiem, vai, izskatot budžetu darba grupās tika iesniegtas tāmes, kas
pamato ieguldījumu divu kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanā, kā arī tāmes par
pasākumiem, kā piemēram, Kantrī festivālu?
A.Feldmanis: SIA “Bauskas ūdens” pašvaldībā iesniedza iesniegumu par nepieciešamību
iegādāties asenizācijas tehniku un pašizgāzēja kravas automašīnu. SIA “Īslīces ūdens” līdzekļus
ieguldīs pazemes komunikācijās.
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A.Novickis: kā tika lemts par Kantrī festivālu? Kādēļ netika iesniegtas tāmes?
R.Ābelnieks: Kultūras centra direktors, skatot budžetu par plānotajiem kultūras
pasākumiem, izdalīja deputātiem pasākumu tāmes.
A.Novickis: vai būvniecības projektēšanām lielākajai daļai jau iepirkumi ir noslēgušies,
vai summas vienkārši ir iedalītas budžetā.
I.Spurķe: budžetā ir iestrādātas summas, atbilstoši iepirkumu rezultātiem un noslēgtajiem
līgumiem.
A.Novickis: kādēļ iestādēm pēc budžeta apstiprināšanas nav pieejams budžets? Atbilstoši
klasifikācijas kodiem būtu jābūt pieejamam iestādes mājas lapā.
I.Spurķe: Bauskas novada pašvaldības mājas lapā budžets tiek publicēts.
A.Novickis: kādēļ paskaidrojuma raksts par 2017.gada budžetu būtībā neatbilst visai
budžeta paketei, jo paskaidrojuma raksta 5.pielikumā nav informācijas par sporta halli, lai arī
aprakstā ir minēta kā prioritāte.
I.Spurķe: kā prioritāte ir minēta, iepirkums vēl ir vērtēšanā, grozījumos iestrādāsim
Sporta halles būvniecības izmaksas, papildināsim arī 5.pielikumu ar ekspluatācijas izmaksām.
R.Ābelnieks pārtrauc debates un aicina balsot par lēmuma projektu.
Bauskas novada dome, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, R.Čakāne, A.Feldmanis,
V.Grigorjeva, D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, J.Landorfs, I.Nagņibeda, J.Rumba,
M.Ruža, R.Žabovs), „pret” 1 (A.Novickis), „atturas” nav, nolemj:
Pieņemt lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības 2017.gada budžetu”.
SĒDI BEIDZ 2017.gada 2.februārī plkst.14.30.
Pielikumā:
1. Bauskas novada domes lēmums uz 1 lp.
2. Bauskas novada domes 2017.gada 2.februāra saistošie noteikumi Nr.1 ar pielikumiem uz
52 lp.
3. Paskaidrojuma raksts ar pielikumiem uz 25 lp.
4. Bauskas novada domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka parakstītā Bauskas novada domes
ārkārtas sēdes darba kārtība uz 1 lp.
SĒDES VADĪTĀJS
Bauskā, 2017.gada __.februārī

R.ĀBELNIEKS

SĒDES PROTOKOLĒTĀJA
Bauskā, 2017.gada 8.februārī

L.KAUSINIECE
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