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1. BAUSKAS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS
Godātie pārskata lasītāji!
Jūsu vērtējumam nododam Bauskas

novada 2016.gada publisko pārskatu, līdz ar to
Jūs varēsiet iegūt plašāku informāciju par mūsu
novadā paveikto aizvadītajā gadā un rast atbildes
uz daudziem saistošiem jautājumiem.
2016.gadā, turpinot iepriekšējos gados
uzsākto un realizējot arī pavisam jaunus
projektus, Bauskas novada pašvaldība ir čakli
pastrādājusi, lai tuvotos mūsu ilgtermiņa mērķim
– radītu pievilcīgu un drošu dzīves un darba vidi,
jo Bauskas novada galvenā vērtība ir mūsu pašu
ļaudis, bet pašvaldības galvenais uzdevums ir
rūpēties, lai cilvēki gribētu dzīvot un strādāt tieši
Bauskas novadā. Mūsu pašvaldības pievilcību
veidojam mēs visi kopā, vislielāko pateicību
pelnījuši aktīvie iedzīvotāji, kuri grib un prot
labiekārtot teritoriju un rīkot dažādas aktivitātes
plašākam iedzīvotāju lokam. Bauskas novada
vadība cenšas vairāk atbalstīt tieši tos aktīvos
ļaudis, kuri ir gatavi paši iesaistīties plašākai
sabiedrībai noderīgu projektu īstenošanā gan ar
saviem līdzekļiem, gan savu darbu un patērēto
laiku. Tāpēc mūsu novada pašvaldība 2016.gadā
atvēlēja 10 000 EUR projektu konkursam “Mēs
savam novadam” īstenošanai.
Arī citās jomās 2016.gads bijis darbiem
un notikumiem bagāts. Kā lielākos gada
ilgtermiņa ieguldījumus iedzīvotāju drošībai un
veselīga dzīvesveida atbalstīšanai var nosaukt
gājējiem un velobraucējiem paredzētā trīs
kilometrus garā veloceliņa izbūvi no pilsētas līdz
Rītausmu ciemam, jauno gājēju tiltu pār Mūsas
upi, kas savieno Bērzkalnu ciemu ar Bauskas
pilsētu, atjaunoto asfalta segumu Elejas ielā
Bauskā, kā arī grunts seguma nomaiņu pret
asfaltu Codes pagasta Dreņģerkalna un Torņa

ielās, Mežotnes pagasta Doktorāta ielā un ceļam
uz Jaunsaules skolu Vecsaules pagastā. Pabeigti
vairāki sabiedriski nozīmīgi objekti, lielākie no
tiem ir SIA “Bauskas Siltums” rekonstruētā
katlumāja ar jauno šķeldas apkures katlu un
Sociālā dienesta paspārnē izveidotais Higiēnas
centrs. Kā apjomīgāko un sabiedrības visvairāk
apspriesto 2016.gada jaunbūvi, jāpiemin ilgi
gaidīto Bauskas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skolas infrastruktūras objekta peldbaseina būvniecības sākumu.
Lai veicinātu straujāku uzņēmējdarbības
attīstību, aktīvu darbību Bauskā uzsāka Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras Bauskas
biznesa inkubators. Pateicoties lieliskajai
atrašanās vietai Latvijas vidienē, piemērotai
infrastruktūrai un pašvaldības darbinieku
profesionālajai pieejai pasākumu plānošanā,
Bauskas novadu par konferenču un citu publisku
pasākumu norises vietu izvēlas visdažādākās
Zemgales un Valsts līmeņa organizācijas.
2016.gadā Bauskā tikās Baltijas valstu vides un
reģionālās attīstības nozares ministri, tika
organizētas vairākas projektu noslēguma
konferences, šeit aizritēja kārtējā Eiropas
Savienības fondu Uzraudzības komitejas sēde.
Novembra sākumā jaunsargi, mazpulcēni, skauti
un gaidas no visas Latvijas Bauskā pulcējās
biedrības “Latvijas ģenerāļu klubs” rīkotajā
patriotiskajā pasākumā “Latviešu karavīrs
laikmetu griežos”.
Mūsu ļaudis aktīvi piedalījušies daudzos
tradicionālos kultūras pasākumos pašu novadā un
daudz kur citur visā Latvijā. Novada svētki
2016.gadā ieguva jaunu formu un saturu, tie tika
svinēti Dāviņu pagasta Bruknas muižā, aizsākot
jaunu tradīciju – novada svētku svinēšanu kādā
no mūsu astoņiem pagastiem. Mūsu tradicionālo
pasākumu klāsts tika bagātināts ar senās mūzikas
festivālu “Vivat Curlandia!” un pilsētas svētkiem
“Bauskas smeķis”, kurus apmeklēja kupls skaits
pašu cilvēku, kā arī interesenti no tuvākiem un
tālākiem novadiem.
Arī turpmāk Bauskas novada pašvaldības
darbs būs vērsts uz drošas, kvalitatīvas dzīves un
darba vides pilnveidošanu saviem iedzīvotājiem!
Patiesā cieņā,
Raitis Ābelnieks,
Bauskas novada domes priekšsēdētājs
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2. PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS
Pašvaldības nosaukums
Pašvaldības juridiskā adrese
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. un datums
PVN maksātāja reģistrācijas Nr. un datums
Finanšu gads
Bauskas novada dome
Bauskas novada domes priekšsēdētājs
Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora
vietniece

Bauskas novads
Uzvaras iela 1, Bauska, LV-3901
90009116223
2009.gada 6.jūlijs
LV 90009116223
2010.gada 4.marts
01.01.2016. – 31.12.2016.
17 deputāti
Raitis Ābelnieks
Alvis Feldmanis
Jānis Kalinka
Ineta Ruhocka
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Bauskas novada teritorija izvietota
Latvijas un Zemgales reģiona centrālajā daļā,
robežojas ar Iecavas, Vecumnieku, Rundāles,
Ozolnieku novadu un Lietuvas Republiku.
Bauskas
novadu,
atbilstoši
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likumam veido šādas teritoriālās vienības:

Bauskas pilsēta, Brunavas, Ceraukstes, Codes,
Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes un Vecsaules
pagasts. Novada administratīvais centrs ir
Bauskas pilsēta, kas atrodas 68 km attālumā no
Rīgas, 62 km no Jelgavas, 19 km no Latvijas –
Lietuvas robežas.

Bauskas novads robežojas ar 5 novadiem: Iecavas, Vecumnieku, Jelgavas, Rundāles, Ozolnieku.

Novada kopējā platība ir 786,7 km2, no
tiem 6,14 km2 aizņem Bauskas pilsēta.
Novadu šķērso starptautiskās maģistrāles
E67 posms – valsts galvenais autoceļš A7, kā arī
reģiona nozīmes ceļi P103 (Bauska-Dobele) un
P87 (Bauska-Aizkraukle). Cauri novada teritorijai
plūst Iecavas, Mūsas, Mēmeles upe un Lielupe.
Bauskas novada teritorijā atrodas īpaši
aizsargājamas „Natura 2000” teritorijas.
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A d m i n i s tr a tī vo t e r i t o r i j u p l a t ī b a k m 2
Vecsaule

163,86

Mežotne

75,32

Īslīce

104,2

Gailīši

80,2

Dāviņi

80,67

Code

95,32

Ceraukste

67,62

Brunava
Bauska

111,62

6,14

Izmantojamie dabas resursi un zemes
Novadā atrodas smilts – grants, dolomīta,
māla, kūdras un viena saldūdens kaļķiežu
atradne. Visbiežāk novada teritorijā ir sastopamas
smilts–grants un kūdras atradnes.
Novadā
ir
liels
augstvērtīgo
lauksamniecības zemju īpatsvars, kuru auglība
pārsniedz 50 un 60 balles. Visvairāk augstvērtīgo
lauksaimniecības zemju ir Gailīšu, Īslīces un
Mežotnes pagastā.
Tās ir vienas no auglīgākajām zemēm
Latvijā. Tas veicinājis lauksaimniecības nozares
attīstību novadā.

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes sadalījums
Aramzeme

ganības
5%

2%

Pļavas

Augļu dārzi

2%

91%

Iedzīvotāji
Pēc iedzīvotāju skaita Bauskas novads ir
viens no lielākajiem valstī, otrs lielākais
Zemgales plānošanas reģionā, iedzīvotāja skaita
ziņā piekāpjoties vien Republikas nozīmes

pilsētai Jelgavai. Pēc Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes datiem uz 2017.gada 1.janvāri
Bauskas novadā dzīvesvietu bija deklarējuši
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24 713 iedzīvotāji no tiem Bauskas pilsētā - 9028
iedzīvotāji.
Bauskas novads ir ļoti latvisks novads.
Lielākā daļa novada iedzīvotāju, jeb 77% ir

2% 1%
3%

latvieši, attiecīgi cittautiešu skaits pret kopējo
skaitu veido 23%

2%
9%

6%

77%

latvietis

lietuvietis

baltkrievs

ukrainis

polis

krievs

pārējie
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2. PĀRVALDE
Bauskas novada dome
Novada domē 2013. gada jūnijā ievēlēti
17 deputāti. Novada dome darbojas saskaņā ar
Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”,
tās darbību reglamentē pašvaldības nolikums.
Bauskas novada dome savā darbībā veicina
novada attīstību un iedzīvotāju labklājības līmeņa
izaugsmi. Bauskas novada domi vada domes
priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks.
Domes

darbības

nodrošināšanai

izveidotas šādas pastāvīgās komitejas:
- Finanšu komiteja;
- Vides un attīstības komiteja;
- Izglītības kultūras un sporta lietu komiteja;
- Sociālo un veselības lietu komiteja.
Finanšu komiteja nodrošina pašvaldības
budžeta projekta izstrādāšanu, izskata citu
pastāvīgo komiteju sagatavotos budžeta projekta
priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes
sēdē, sniedz atzinumu par budžeta projektu, tajā
izdarāmajiem grozījumiem u.c.
Vides un attīstības komiteja sagatavo
izskatīšanai domes sēdē jautājumus par teritorijas
plānojumu,
detālplānojumiem,
attīstības
programmām un attīstības stratēģijām, zemes
ierīcības plāniem, teritorijas attīstības plānu un
apbūves kārtību, zemes lietām, īpašumu un

2016.gadā Bauskas novada domē
notikušas 28 domes sēdes, kurās pieņemti 662
lēmumi. Saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības
nolikumu, domes sēdes notiek vienu reizi mēnesī,
piedalīties tajās aicināts ikviens novada
iedzīvotājs.

teritorijas

izmantošanu, investīciju projektu

sagatavošanu un realizāciju u.c.
Sociālo un veselības lietu komiteja lemj
par
sociālo
palīdzību
un
sociālajiem
pakalpojumiem, par Bauskas novada Bāriņtiesas
un
Bauskas
novada
administrācijas
Dzimtsarakstu nodaļas darbību, par palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā, par veselības
aprūpi un aizsardzību u.c.
Izglītības,
kultūras
un
sporta
jautājumu komiteja lemj par izglītības, kultūras
un sporta jautājumiem, sagatavo un iesniedz
domei lēmumu projektus, kas attiecas uz
pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestāžu
darbību, par pirmsskolas un skolas vecuma bērnu
nodrošināšanu ar vietām mācību un audzināšanas
iestādēs, par organizatorisko un finansiālo
palīdzību pašvaldības kultūras iestādēm un

8

Bauskas novada pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats
pasākumiem, pašvaldības izglītības, kultūras,
sporta iestāžu, kā arī fizisko personu iesniegumus
un pieprasījumus par budžeta līdzekļu
piešķiršanu un sagatavo tos tālākai izskatīšanai
Finanšu komitejā u.c.
Atsevišķu
pašvaldības
funkciju
pildīšanai pašvaldībā izveidotas šādas komisijas
un padomes:
- Administratīvā komisija;
- Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu
komisija;
- Iepirkuma komisija;
- Atļauju izsniegšanas un licencēšanas
komisija;
- Bauskas novada būvju pieņemšanas komisija;
- Nekustamo īpašumu atsavināšanas un
iznomāšanas komisija,
- Vēlēšanu komisija;
- Darījumu
ar
lauksaimniecības
zemi
izvērtēšanas komisija;
- Uzņēmējdarbības konsultatīvā padome;
- Sporta lietu sabiedriskā padome;
- Apbalvojumu piešķiršanas padome;
- Ētikas komisija.
Pārskata periodā sākumā Bauskas novada
pašvaldībā darbojas sekojošas Domes izveidotas
iestādes:
- Bauskas novada administrācija;
- Vispārējās izglītības iestādes – Bauskas Valsts
ģimnāzija, Bauskas sākumskola, Bauskas
2.vidusskola, Bauskas pilsētas pamatskola,
Īslīces vidusskola, Uzvaras vidusskola, Mežotnes
internātvidusskola, Codes pamatskola, Mežgaļu
pamatskola, Mežotnes pamatskola, Griķu
pamatskola, Ozolaines pamatskola, Vecsaules
pamatskola;
- Interešu izglītības iestādi – Bauskas Bērnu un
jauniešu centrs;

- Profesionālās ievirzes izglītības iestādes –
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola,
Bauskas Mākslas skola, Bauskas Mūzikas skola;
- Pirmskolas izglītības iestādes – “Pasaulīte” un
“Zīlīte”;
- Speciālā izglītības iestāde – Pamūšas speciālā
internātpamatskola;
- Bauskas Centrālā bibliotēka;
- Kultūras iestādes – Bauskas Kultūras centrs,
Bauskas pils muzejs, Bauskas muzejs;
- Vispārējā tipa pansionāts “Derpele”;
- Citas iestādes – sporta centrs “Mēmele”,
Bauskas novada Bāriņtiesa, Bauskas novada
Sociālais dienests.
Saskaņā ar 2015.gada 26.novembra
domes sēdes lēmumu, 2016.gadā darbību izbeidz
Mežotnes
internātvidusskola.
2015.gada
26.novembra domes sēdes lēmums noteica, ka
likvidācija pabeidzama līdz 2016.gada 8.jūlijam.
2016.gada Bauskas novada pašvaldība
no juridiskām personām saņēmusi 4511
dokumentus, no fiziskām personām 2550
dokumentu. Kopumā pašvaldība 2016.gadā
nosūtījusi 4530 dokumentus.
2016.gadā pašvaldībā saņemti 3220
rēķini, noslēgti 703 līgumi. Apstrādāti 1016
iekšējie administrācijas iesniegumi, no tiem 120
saimnieciskie iesniegumi un 896 personāla
jautājumu iesniegumi.
Lai sabalansētu novada administratīvā
centra un pagastu iedzīvotāju vienlīdzīgu pieeju
pašvaldības pakalpojumiem, iedzīvotājiem ir
iespēja pašvaldības pamatpakalpojumus saņemt
tuvāk savai dzīvesvietai – Brunavas, Ceraukstes,
Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes,
Vecsaules pagastā.
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3. PERSONĀLS
Bauskas novada pašvaldībā (turpmāk –
Pašvaldība), ievērojot Pašvaldības struktūru un
darba organizāciju, personāla uzskaite notiek
decentralizēti
un
daļēji
centralizēti.
Decentralizētā personāla uzskaite notiek katrā
pašvaldības iestādē, kuru darbinieki atrodas darba
attiecībās ar konkrēto iestādi un darba līgumus ar
darbiniekiem slēdz attiecīgās iestādes vadītājs.
Daļēji centralizētā personāla uzskaite notiek
pašvaldības
iestādē
“Bauskas
novada
administrācija” (turpmāk – Administrācija),
kuras vadība slēdz darba līgumus ar
Administrācijas darbiniekiem un pašvaldības
iestāžu vadītājiem.
Bauskas novada domes pieņemto
lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko
un tehnisko apkalpošanu nodrošina Pašvaldības
iestāde “Bauskas novada administrācija”.
Uz 2016.gada 1.janvāri apstiprināto
amata vietu skaits pašvaldības iestādēs ir 772,289
amata vietas, kurās nodarbināti 819 darbinieki,
tarificētas 540,794 pedagoģiskās likmes,
nodarbināts 571 pedagogs (tajā skaitā uz noteiktu
laiku pieņemtie darbinieki).
Bauskas novada domes lēmumu izpildi,
kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko
apkalpošanu nodrošina Pašvaldības iestāde
“Bauskas novada administrācija” (turpmāk –
Administrācija).
Administrācijas personāls 2016.gadā:
Amata vietu
uz
uz
skaits
01.01.2016. 31.12.2016.
116,5
116,5
Faktiskais
122 (tajā skaitā darbinieki,
vidējais
kas aizvieto
darbinieku
ilgstošā prombūtnē esošus
skaits
darbiniekus)*
*Atšķirība starp amata vietu skaitu un
faktisko darbinieku skaitu izskaidrojama ar
darbinieku skaitu, kas nodarbināti nepilnu darba
laiku.

3. Sabiedriskās
kārtības
nodaļā
viena
sabiedriskās kārtības sarga amata vieta
pārveidota par vecākā sabiedriskās kartības sarga
amata vietu.
Gada laikā darba tiesiskās attiecības uz
nenoteiktu laiku nodibinātas ar 5 Administrācijas
darbiniekiem un 3 iestāžu vadītājiem.
2016.gadā Administrācija izsludināja:
Atklātus konkursus uz šādām
vakancēm:
Attīstības un plānošanas nodaļas veselības
veicināšanas koordinētāja amatu,
Kapitālsabiedrības SIA “Vides serviss” valdes
locekļa amatu,
Kancelejas nodaļas klientu apkalpošanas
speciālista amatu uz noteiktu laiku,
Iestādes “Bauskas Kultūras centrs” direktora
amatu,
Kancelejas nodaļas datorsistēmu un datortīklu
galvenā administratora amatu,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja amatu,
Kancelejas nodaļas klientu apkalpošanas
speciālista amatu uz noteiktu laiku,
Iestādes “Īslīces vidusskola” direktora amatu,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu
vadītāja amatu uz noteiktu laiku,
Iestādes “Vecsaules pamatskola” direktora
amatu,
Centralizētās grāmatvedības nodaļas grāmatveža
amatu (3 amata vietas)
Iestādes “Īslīces pagasta pārvalde” vadītāja
amatu,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu
vadītāja amatu uz noteiktu laiku,
Bauskas Tūrisma informācijas centra tūrisma
organizatora amatu,
Transporta nodaļas autobusa vadītāja amatu.
Iekšēju konkursu uz šādām vakancēm:
Centralizētās grāmatvedības nodaļas vecākā
grāmatveža amatu (2 mata vietas)
Darbinieku sadalījums “Bauskas novada
administrācijā” atbilstoši vecumam

9%6%

2016.gadā veiktās strukturālās izmaiņas
Administrācijā:
1. Reorganizēta Sabiedrisko attiecību un tūrisma
nodaļa, izveidojot divas atsevišķas nodaļas:
Sabiedrisko attiecību nodaļa un Bauskas Tūrisma
informācijas centrs.
2. Reorganizēta Kancelejas nodaļa, izveidojot
divas atsevišķas nodaļas: Kanceleja un
Informācijas tehnoloģiju nodaļa.

25%

25%
35%
Līdz 30 g.
56 - 63 g.

31 - 45 g.
Virs 63 g.

46 - 55 g.

Vislielākais īpatsvars jeb 35% no visiem
administrācijas darbiniekiem ir vecumā no 46-55
gadiem, gandrīz ceturtā daļa jeb 25% ir vecumā

10

Bauskas novada pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats
56-63 gadiem un vecumā no 31-45 gadiem.
Darbinieki, kas nav vecāki par 30 gadiem, veido
gandrīz desmito daļu no visa personāla, tikpat –
vecumā virs 63 gadiem.
Darbinieku sadalījums “Bauskas novada
administrācijā” atbilstoši dzimumam

30%

Vīrieši

Bauskas novada administrācijā strādā 30%
vīriešu un 70% sieviešu.
Darbinieku sadalījums “Bauskas novada
administrācijā” atbilstoši izglītībai
11% 1%

20%
60%
8%

Augstākā
Vidējā

Ikgadējās novērtēšanas rezultāti

Izcili
Teicami
Ļoti labi
Labi
Jāpilnveido

70%
Sievietes

Vairāk kā pusei (60%) no visiem darbiniekiem ir
iegūta augstākā izglītība, 20% - vidējā speciālā,
11% - vidējā, 8% - 1 līmeņa augstākā un 1% pamatskolas.

1.līmeņa augstākā
Pamatskolas

Administrācijas
darbinieki
2,8%
24,8%
59,6%
11%
1,8%

Iestāžu
vadītāji
0%
31%
63%
6%
0%

Pēc novērtēšanas rezultātā iegūtajiem
punktiem, ņemot vērā darbinieka nostrādāto
gadu skaitu pašvaldībā un iepriekšējo darba
pieredzi līdzvērtīgā amatā valsts vai pašvaldības
iestādē, darbiniekiem noteiktas kvalifikācijas
pakāpes:
Administrācijas
Iestāžu
darbinieki
vadītāji
1. kv. pakāpe 24
3
2. kv. pakāpe 65
9
3. kv. pakāpe 20
3
*zemākā kvalifikācijas pakāpe – 1., augstākā –
3.

Vidējā speciālā
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3. FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI
3.1. DIVOS IEPRIEKŠĒJOS GADOS IZPILDĪTAIS UN KĀRTĒJAM GADAM
PIEŅEMTAIS BUDŽETS
Bauskas novada pašvaldības budžets 2016.
gadam apstiprināts 2016. gada 11. februārī ar
Bauskas
novada
domes
saistošajiem
noteikumiem Nr. 3 „Par Bauskas novada
pašvaldības 2016. gada budžetu”.
Ņemot vērā papildu apropriācijas
izdevumiem, konsolidētā budžeta plānotais
izdevumu apjoms 2016. gadā pieauga no 25 339
157 EUR līdz 28 800 536 EUR. Gada laikā
apstiprināti četri grozījumi Bauskas novada
domes saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Bauskas
2015. gads
izpilde, EUR

Konsolidētā budžeta
ieņēmumi
Konsolidētā budžeta
izdevumi
Ieņēmumu pārsniegums (+)
vai deficīts (-)
Finansēšana

-

novada pašvaldības 2016. gada budžetu” – 17.
martā (redakcionālie), 30. jūnijā, 29. septembrī
un 29. decembrī.
Bauskas novada pašvaldības budžets
sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta.
Speciālo budžetu veido ziedojumi un dāvinājumi.
Pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi
2016. gadā bija 25 788 951 EUR, pārsniedzot
plānoto par 0,3 %. Konsolidētā budžeta izdevumi
sastādīja 26 222 323 EUR jeb 91,0 % no plānotā.
2017. gads (ar 25.05.2017.
grozījumiem)

2016. gads
izpilde, EUR

2016/2015, %

plāns, EUR

2017/2016, %

25 881 392

25 788 951

99,6

25 059 105

97,2

25 092 911

26 222 323

104,5

31 607 533

120,5

788 481 -

433 372

X -

6 548 428

X

788 481

433 372

X

6 548 428

X

Bauskas novada pašvaldības 2017. gada
ieņēmumu (attiecīgi arī izdevumu) plānā
mērķdotācija izglītības funkciju nodrošināšanai
plānota astoņiem mēnešiem saskaņā ar likumu
„Par valsts budžetu 2017. gadam”.

Pamatbudžeta ieņēmumi
Pamatbudžets ir budžeta galvenā daļa, un
tā ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi,
nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, valsts
budžeta un pašvaldību budžetu transferti.
Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumi 2016. gadā bija 25 777 931 EUR, t.i.,
par 66 412 EUR jeb 0,3 % vairāk nekā plānots un
par 93 014 EUR jeb 0,4 % mazāk kā iepriekšējā
gadā.
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Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2016. gadā

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN)
ieņēmumi 2016. gadā sastādīja 47,0 % no
kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. IIN par
pārskata gadu saņemts 12 033 195 EUR apmērā

atbilstoši prognozei. Iepriekšējā gada nesadalītais
IIN atlikums - 82 298 EUR.
2017. gadam IIN prognoze noteikta
12 918 542 EUR, t.i., par 7,4 % lielāka nekā
2016. gadā.
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Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2015.-2017. g.
2017. gads (ar 25.05.2017.
grozījumiem)

2016. gads
2015. gads
izpilde, EUR

Nodokļu ieņēmumi

izpilde, EUR

2016/ 2015,
%

plāns, EUR

2017/ 2016,
%

13 570 885

14 543 868

107,2

15 312 819

105,3

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

11 219 303

12 115 493

108,0

12 918 542

106,6

Nekustamā īpašuma nodoklis

2 169 261

2 249 424

103,7

2 212 000

98,3

Azartspēļu nodoklis

46 339

47 187

101,8

47 277

100,2

Dabas resursu nodoklis

135 982

131 764

96,9

135 000

102,5

Nenodokļu ieņēmumi

157 525

381 197

242,0

192 373

50,5

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
īpašuma

4 126

3 601

87,3

3 500

97,2

Valsts un pašvaldības nodevas

14 017

13 613

97,1

12 823

94,2

Naudas sodi

8 215

12 624

153,7

8 550

67,7

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

2 620

5 942

226,8

7 500

126,2

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma
pārdošanas

128 547

345 417

268,7

160 000

46,3

Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Valsts budžeta transferti

1 278 163
19 127
10 486 932

1 273 686
8 821
9 210 848

99,6
46,1
87,8

1 265 068
6 831
7 773 246

99,3
77,4
84,4

Valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim

6 460 422

6 781 200

105,0

5 286 312

78,0

Transferti Eiropas Savienības
fondu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētiem projektiem

1 789 648

37 301

2,1

70 000

187,7

Dotācija no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda

1 583 348

2 319 947

146,5

2 393 854

103,2

Pārējie valsts budžeta transferti

653 514

72 400

11,1

23 080

31,9

No valsts budžeta daļēji
finansētām publiskām personām
Pašvaldību budžeta transferti

24 132
334 181

6 184
353 327

105,7

146 092
350 576

2362,4
99,2

25 870 945

25 777 931

99,6

25 047 005

97,2

KOPĀ

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
ieņēmumi 2016. gadā sastādīja 2 249 424 EUR
(8,7 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem),
pārsniedzot plānoto par 4,4 %. Salīdzinot ar 2015.
gadu, NĪN ieņēmumi bija par 3,7 % jeb 80 163
EUR lielāki. NĪN ieņēmumu kopapjomā 185 495

-

EUR ir nodokļa parādi par iepriekšējiem gadiem,
ieskaitot soda sankcijas par NĪN maksāšanas
pārkāpumiem.
NĪN parādi uz 2016. gada 31. decembri
sastādīja 349 634 EUR.
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Prasību par nekustamā īpašuma nodokli dinamika 2009.-2016. g. (EUR)

Bauskas novada pašvaldības NĪN
administrēšanas datu bāzē uz 2016. gada 31.
decembri reģistrēti 32 201 NĪN maksātāju konti.
2016. gadā piešķirti NĪN atvieglojumi 13
451 EUR apmērā:
- politiski represētajām personām 8 489 EUR;
- par mājokli trūcīgajām personām 1 606 EUR
apmērā;
- daudzbērnu ģimenēm un aizbildņu ģimenēm 1
567 EUR;
- par invaliditāti un ģimenēm, kurās ir invalīdi
1 677 EUR;
- personām, kas piedalījušās Černobiļas AES
avārijas seku likvidācijā 112 EUR.
Lai mazinātu nodokļu parādus, 2016. gadā:
- pieņemti 320 lēmumi par parāda piedziņu
bezstrīda kārtībā ar zvērināta tiesu izpildītāja
palīdzību;
- izsūtīts 568 atgādinājums un informatīvas
vēstules par nokavētiem NĪN maksājumiem, 988
brīdinājums par administratīvā akta piespiedu
izpildi;
- pieņemti 267 lēmumi un 81 akts par nodokļa
pārrēķinu un datu atbilstības pārbaudi;
- pieņemti 38 lēmumi par pašvaldības budžetā
ieskaitāmo parādu un ar tiem saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu.
Nodokļa atbalsta pasākuma (NAP)
ietvaros 2016. gadā ir pieņemts 1 lēmums par
NĪN nokavējuma naudas dzēšanu, un sakarā ar
samaksas termiņa nepildīšanu atcelts 1 lēmums.
NAP īstenošanas laikā no 2012. gada 1. oktobra
līdz 2016. gada 31. decembrim samaksāts NĪN
pamatparāds 35 803 EUR un dzēsta nokavējuma
nauda 16 268 EUR. NAP ietvaros pieņemto
lēmumu izpilde turpināsies līdz 2017. gada 31.
decembrim.
NĪN ieņēmumi 2017. gadā tiek plānoti
2 212 000 EUR, t.sk. kārtējā gada ieņēmumi

2 044 000 EUR un NĪN iepriekšējo gadu parādi
168 000 EUR.
Saskaņā ar likumu „Par izložu un
azartspēļu nodevu un nodokli” pašvaldības
budžetā tiek ieskaitīti 25% no azartspēļu nodokļa
ienākumiem par azartspēlēm, kas tiek organizētas
attiecīgās pašvaldības teritorijā. Azartspēļu
nodokļa ieņēmumi 2016. gadā bija 47 187 EUR.
Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2017. gadā
plānoti 47 277 EUR.
Pārskata gadā dabas resursu nodoklis
saņemts 131 764 EUR apmērā, kas ir par 3,1 %
mazāk nekā 2015. gadā.
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2017.
gadā plānoti 135 000 EUR apmērā.
Nenodokļu ieņēmumus veido procentu
ieņēmumi par depozītiem un kontu atlikumiem,
pašvaldību nodevas un naudas sodi, ko uzliek
pašvaldība, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma
iznomāšanas un pārdošanas un citi nenodokļu
ieņēmumi.
Pašvaldības budžetā tiek iemaksātas valsts
nodevas - par apliecinājumiem un citu funkciju
pildīšanu bāriņtiesās, par civilstāvokļa aktu
reģistrāciju, grozīšanu un papildināšanu, par
uzvārda, vārda un tautības ierakstu maiņu
personu apliecinošos dokumentos, par dzīves
vietas deklarēšanu.
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” ir
noteikta un pašvaldības budžetā tiek iemaksāta
pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu.
Nenodokļu ieņēmumi 2016. gadā saņemti
381 197 EUR. Salīdzinājumā ar 2015. gadu
palielinājums par 142,0 %. Būtiskākais
pieaugums 168,7 % ieņēmumos no pašvaldības
nekustamā īpašuma atsavināšanas.
Pamatojoties uz budžeta iestāžu ieņēmumu
dinamiku 2016. gadā un prognozēm, 2017. gadā
nenodokļu ieņēmumi plānoti 192 373 EUR, t.sk.
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160 000 EUR paredzēts saņemt no nekustamā
īpašuma atsavināšanas.
2016. gadā ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi saņemti
1 273 686 EUR apmērā, kas ir par 0,4 % mazāk
nekā 2015. gadā. Šajā sadaļā tiek uzskaitīti
ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem,
izglītības pakalpojumiem, kursu organizēšanu,
par telpu nomu un īri, Būvvaldes un
Dzimtsarakstu
nodaļas
sniegtajiem
pakalpojumiem, par biļešu realizāciju muzejos un
kultūras namos un citi ieņēmumi.
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi 2017. gadam plānoti 1 265
068 EUR.
Valsts budžeta transferti saņemti 9 210 848
EUR apmērā, t.i., par 12,2 % mazāk nekā 2015.
gadā. Būtiskākais samazinājums 97,9 %
transfertu ieņēmumos Eiropas Savienības (ES)
fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
(ĀFP) līdzfinansētajiem projektiem, jo jaunā ES
fondu plānošanas perioda (2014-2020) projektu
aktīva īstenošana pārskata gadā nav uzsākta.
Maksājumi no valsts budžeta ir viens no
lielākajiem pašvaldības ieņēmumu avotiem, un

2016. gadā tie bija 35,7 % no kopējiem
pamatbudžeta ieņēmumiem.
Valsts budžeta transferti 2017. gadam
plānoti 7 773 246 EUR apjomā jeb 31,0 % no
kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, t.sk.
mērķdotācija izglītības funkciju nodrošināšanai
plānota 2017. gada astoņiem mēnešiem saskaņā
ar likumu „Par valsts budžetu 2017. gadam”.
Pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumus
353 327 EUR veido maksājumi, kas saņemti no
citām pašvaldībām par izglītības un sociālo
funkciju, būvvaldes un bibliotēkas funkciju
nodrošināšanu un sadarbību tūrisma jomā.
Pašvaldības budžetu transfertu ieņēmumi
2017. gadam plānoti 350 576 EUR apmērā.
Pamatbudžeta izdevumi
Budžeta izdevumi atspoguļoti atbilstoši
funkcionālajām kategorijām, kas raksturo
izdevumu struktūru atbilstoši veicamajām
funkcijām – vispārējie valdības dienesti,
sabiedriskā kārtība un drošība, izglītība,
ekonomiskā
darbība,
vides
aizsardzība,
pašvaldības
teritoriju
un
mājokļu
apsaimniekošana, veselība, kultūra un sports,
sociālā aizsardzība.

Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2015.- 2017. g.

2015. gads
izpilde, EUR

izpilde, EUR

Vispārējie valdības dienesti

2017. gads (ar 25.05.2017.
grozījumiem)

2016. gads
2016/ 2015,
%

plāns, EUR

2017/ 2016,
%

1 565 291

1 628 965

104,1

1 942 750

119,3

t.sk. pašvaldības budžeta parāda
darījumi

73 691

49 910

67,7

76 016

152,3

Sabiedriskā kārtība un drošība

142 096

148 101

104,2

169 260

114,3

1 949 223

3 352 565

172,0

3 361 778

100,3

727 629

394 543

54,2

225 757

57,2

3 305 347

3 801 422

115,0

3 823 045

100,6

Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
KOPĀ

643

-

-

-

-

2 619 813

2 430 252

92,8

3 021 047

124,3

12 840 081

12 180 979

94,9

16 742 050

137,4

1 928 651

2 270 852

117,7

2 307 465

101,6

25 078 774

26 207 679

104,5

31 593 152

120,5

Pamatbudžeta izdevumi 2016. gadā bija
26 207 679 EUR, salīdzinot ar iepriekšējo gadu
par 4,5 % vairāk.
Vispārējo valdības dienestu darbības
nodrošināšanai izlietoti 1 628 965 EUR.
Izpildvaras jeb pašvaldības pārvaldes funkcijas

saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” nodrošina
Bauskas novada dome. Šo funkciju īstenošanu
saskaņā ar apstiprināto Bauskas novada domes
nolikumu nodrošina ievēlētie deputāti, domes
vadība, struktūrvienības, kā arī pagastu pārvalžu
administrācija. 2016. gadā pašvaldības pārvaldes
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darbības nodrošināšanai izlietoti 1 579 055 EUR
jeb 6,0 % no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem. Pašvaldības budžeta parāda
darījumu nomaksai (aizņēmumu procentu
maksājumi un apkalpošanas maksa) izlietoti 49
910 EUR (0,2 % no kopējiem izdevumiem).
Sabiedriskās kārtības un drošības sadaļā
paredzēti izdevumi Sabiedriskās kārtības nodaļas
un
Dzimtsarakstu
nodaļas
darbības
nodrošināšanai. Šajā sadaļā pārskata gadā
izlietoti 148 101 EUR jeb 0,6 % no kopējiem
pamatbudžeta izdevumiem.
Ekonomiskajai
darbībai
(izdevumi
Būvvaldes, ceļu uzturēšanai, informācijas
tehnoloģiju un tūrisma pasākumiem, projektu
īstenošanai) izlietoti 3 352 565 EUR jeb 12,8 %
no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Ceļu un
ielu investīciju projekti īstenoti par gandrīz 2,0
milj. EUR - sākta Miera ielas posma no Pilskalna
līdz Mūsas upei seguma rekonstrukcija, veikta
autoceļa P103 “Dobele-Bauska” posma Bauskas
pilsētā - tranzīta ielas (Elejas iela) posma 71,480
- 72,885 km atjaunošana, gājēju tilta Bauska Bērzkalni pār Mūsas upi izbūve, pabeigta gājēju
un veloceliņa uz Rītausmām, Īslīces pagastā
būvniecība, Dreņģerkalna un Torņa ielas Codes
pagastā rekonstrukcija, autoceļa seguma pārbūve
Vecsaules pagasta autoceļa A11 “JaunsauleGrigaļi” posmā un Mežotnes pagasta Doktorāta
ielas posmā. Lauku grants ceļu Brunavas un
Gailīšu pagastos pārbūves būvprojektu izstrādei
izlietoti 40 683 EUR. Uzsākts darbs pie
videonovērošanas sistēmas izveides Bauskas
pilsētā - izstrādāts tehniskais projekts un iegādāts
videonovērošanas sistēmas serveris 37 388 EUR.
Bauskas Rātsnama vēsturiskā interjera izveidei
izlietoti 79 469 EUR.
Vides aizsardzības pasākumiem izlietoti
394 543 EUR jeb 1,5 % no kopējiem
pamatbudžeta izdevumiem. Budžeta sadaļā
paredzētie līdzekļi lietoti atkritumu un
notekūdeņu
apsaimniekošanai,
vides
piesārņojuma novēršanai un samazināšanai,
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
attīstībai.
Būtiskais izdevumu samazinājums, salīdzinot ar
2015. gadu, izskaidrojams ar ERAF līdzfinansēto
ūdenssaimniecības
projektu
īstenošanas
pabeigšanu.
Nozīmīgākās
investīcijas
ūdenssaimniecības infrastruktūras un teritorijas
sakārtošana Īslīces pagasta Bērzu ciemā 83 608
EUR; Vītolu ielas, Bauskā lietusūdens
novadīšanas sistēmas atjaunošana 101 168 EUR.
Pašvaldības
teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošanas sadaļā līdzekļi izlietoti
komunālās saimniecības uzturēšanai, ielu
apgaismošanai, teritoriju labiekārtošanai un

ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai, pašvaldību
dzīvojamā fonda uzturēšanai un remontiem,
īpašumu
apsaimniekošanai,
teritoriālajai
plānošanai, kā arī iestādes “Bauskas novada
administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļas,
Saimnieciskās nodaļas un Transporta nodaļas
darbības nodrošināšanai. Kopējie izdevumi 3 801
422 EUR jeb 14,5 % no izdevumu kopapjoma.
Nozīmīgākās investīcijas – ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība 87 572 EUR (artēziskā
urbuma projektēšana un izbūve Vecsaules
pagasta Jaunsaules ciemā, būvprojektu izstrāde
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
attīstībai
Dāviņu pagasta Lambārtes ciemā un Mežotnes
pagasta Cepļa ciemā, artēziskā urbuma izbūve
Mežotnes pagasta Cepļa ciemā); ielu
apgaismojuma izbūve un projektēšana 49 872
EUR (Mežotnes pagasta Garozas ciema ielu
apgaismojuma projektēšana un izbūve, Mežotnes
pagasta Jumpravas ciema ielu apgaismojuma
projektēšana, ielu apgaismojuma izbūve Stacijas
ielā un Pārupes ielas posmā no Īslīces ielas līdz
Rožu ielai, Bauskā un Ošu ielā, Jauncodē, Codes
pagastā); pašvaldības ēku renovācija un
atjaunošana un telpu remonts 131 160 EUR (ēkas
Katoļu ielā 3, Bauskā pamatu stiprināšana,
Gailīšu pagasta pārvaldes komunālā dienesta
ēkas Kamardes ielā 5 jumta renovācija, Vecsaules
pagasta daudzfunkcionālā centra “Lilijas”
fasādes un telpu remonts, Īslīces pagasta ēkas
“Bērzu pirts” vienkāršotā renovācija, Īslīces
pagasta kultūras nama telpu remonts u.c.);
kultūrvēsturisko objektu saglabāšanai un
atjaunošanai izstrādāti būvprojekti Bauskas
pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšanai un
rehabilitācijai 35 816 EUR un Bauskas pilsdrupu
konversācijas 3. kārtai 29 802 EUR; rotaļu un
sporta laukuma izbūve Bauskas vecpilsētā 9 988
EUR.
Atpūtas, kultūras un reliģijas budžeta
sadaļā paredzētie līdzekļi lietoti sporta un
kultūras
pasākumiem,
sporta
centram,
bibliotēkām, muzejiem, kultūras namiem,
kultūras un sporta darbinieku darbības
nodrošināšanai. Šim mērķim izlietoti 2 430 252
EUR jeb 9,3 % no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem. Pārskata gadā veikts Bauskas
kultūras centra telpu remonts par 20 112 EUR,
izstrādāts būvprojekts Bauskas muzeja ēkas
Kalnā ielā 6, Bauskā jumta un fasādes
rekonstrukcijai, kas tiks īstenota 2017. gadā.
Bauskas novada pašvaldības izdevumu
kopapjomā lielākie izdevumi bija izglītībai –
12 180 979 EUR jeb 46,5 % no kopējiem
pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi ietver
pedagogu un pārējā personāla atlīdzību, skolas
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ēku un telpu uzturēšanu, pirmsskolas bērnu un
skolēnu ēdināšanu, skolēnu pārvadājumus,
norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem un citus izdevumus izglītības
iestāžu darbības nodrošināšanai. Izglītojamo
brīvpusdienām izlietoti 632 623 EUR, t.sk.
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestāžu obligātās pirmsskolas izglītības (5-6 gadi)
un 5.-9. klašu izglītojamajiem 381 007 EUR no
pašvaldības pašu līdzekļiem un 1.-4. klašu
izglītojamiem 251 616 EUR no valsts budžeta
finansējuma. Apmaksātas mācību ekskursiju
ieejas biļetes 14 466 EUR, papildināti izglītības
iestāžu bibliotēku krājumi 78 268 EUR un
iegādāti mācību līdzekļi un materiāli 108 227
EUR. Nozīmīgākās investīcijas - Bauskas Valsts
ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas
rekonstrukcijas pabeigšanai izlietoti 151 608
EUR, veikta Bauskas Mūzikas skolas
rekonstrukcijas 1. kārta par 88 488 EUR,
izglītības iestāžu infrastruktūras remontu darbos
ieguldīti 355 206 EUR, materiāli tehniskās bāzes
uzlabošanā – 267 625 EUR. Pārskata gadā
uzsākta pašvaldības profesionālās ievirzes
izglītības iestādes “Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola” infrastruktūras objekta peldbaseina būvniecība, izlietoti 269 038 EUR.

Sociālajai aizsardzībai (Sociālā dienesta,
bāriņtiesas
un
pansionāta
darbības
nodrošināšanai, savstarpējiem norēķiniem par
sociālās
aprūpes
iestāžu
sniegtajiem
pakalpojumiem, mājas aprūpētāju darba
nodrošināšanai un sociālo pabalstu izmaksai)
izlietoti 2 270 852 EUR jeb 8,7 % no kopējiem
pamatbudžeta izdevumiem. Līdztekus valsts
noteiktajiem obligātajiem pabalstiem - garantētā
minimālā ienākuma pabalsts, dzīvokļu pabalsts
un pabalsts ārkārtas situācijās, pašvaldība 2016.
gadā izmaksāja pabalstus brīvpusdienām
pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, mācību
gada uzsākšanai, daļēju medicīnisko izdevumu
samaksai, audžuģimenēm un bērniem bāreņiem,
aizbildnim bērna uzturēšanai un dzīvokļa
pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis
bez vecāku gādības, pabalstu transporta
izdevumu samaksai personām ar kustību
traucējumiem, vienreizēju pabalstu personām,
kuras atgriezušās no ieslodzījuma, pabalstu pirts
apmeklējumam, apbedīšanas pabalstu. Sociālo
pabalstu apmērs sastādīja 472 192 EUR jeb 20,8
% no nozares izdevumu kopapjoma. Lai
nodrošinātu jaunu sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšanu, ir uzbūvēts Higiēnas
centrs Rūpniecības ielā 7, Bauskā, kopējās
būvniecības izmaksas 242 414 EUR.

Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra 2016. gadā

Izdevumu struktūrā lielāko izdevumu daļu
veido uzturēšanas izdevumi, kas 2016. gadā

sastādīja 86,1 % no izdevumu kopapjoma jeb
22 558 086 EUR. Uzturēšanas izdevumi ietver
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kārtējos izdevumus (atlīdzība, preces un
pakalpojumi), procentu izdevumus, subsīdijas,
dotācijas un sociālos pabalstus, transfertus.

Savukārt kapitālie izdevumi bija 13,9 % no
izdevumu kopapjoma jeb 3 649 593 EUR.

Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2015.- 2017. g.
2017. gads (ar 25.05.2017.
grozījumiem)

2016. gads
2015. gads
izpilde, EUR
izpilde, EUR

Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
Transferti
Kapitālie izdevumi
Dažādi izdevumi
KOPĀ

2016/ 2015, %

plāns, EUR

2017/ 2016, %

22 301 863

22 558 086

101,1

22 400 823

99,3

20 943 196

21 520 265

102,8

20 536 547

95,4

13 182 521

13 775 930

104,5

13 584 889

98,6

33 835

10 224

30,2

10 676

104,4

542 355

654 844

120,7

1 400 097

213,8

782 477

372 753

47,6

453 503

121,7

2 776 835

3 649 593

131,4

9 192 329

251,9

76
25 078 774

26 207 679

Ziedojumi un dāvinājumi
Bauskas novada speciālo budžetu veido
ziedojumi un dāvinājumi, kas pārskata gadā
saņemti 11 020 EUR apmērā, t.sk. pa pašvaldības
iestādēm:
- Iestāde “Bauskas novada administrācija” - 7
915 EUR, tajā skaitā no AS “SEB banka” 1 200
EUR Bauskas novada svētku organizēšanai un
215 EUR pasākuma “Gada skolotājs 2016”
organizēšanai; no AS “Swedbank” 500 EUR
Bauskas novada svētku organizēšanai; no SIA
“Gaižēni” 3 000 EUR un SIA “Tunkūni” 3 000
EUR naudas balvu piešķiršanai Bauskas novada
vispārējo izglītības iestāžu 9. klašu absolventiem
par augstiem mācību sasniegumiem.
- Iestāde “Bauskas Valsts ģimnāzija” - fizisko
un juridisko personu ziedojumi 1 385 EUR
naudas balvu izmaksai labākajiem skolēniem un

-

104,5

31 593 152

120,5

Bauskas Valsts ģimnāzijas mācību uzņēmumu
dalībai sadraudzības pasākumā Pirnā Vācijā.
- Iestāde “Pirmsskolas izglītības iestāde
“Pasaulīte””- fiziskas personas ziedojums 50
EUR mācību materiālu iegādei.
- Iestāde “Dāviņu pagasta pārvalde” – 1 000
EUR, tajā skaitā no AS “Misas kūdra” 500 EUR
un no zemnieku saimniecības “Eriņi” 500 EUR
Bauskas novada svētku organizēšanai Dāviņu
pagastā.
- Iestāde “ Īslīces pagasta pārvalde” – no SIA
“Gaižēni” 500 EUR sporta inventāra iegādei.
- Iestāde “Bauskas pils muzejs” - fizisko
personu ziedojumi 170 EUR bibliotēkas krājumu
papildināšanai.
2016.gadā izdevumi no ziedojumiem un
dāvinājumiem sastādīja 14 644 EUR. Ziedojumu
un dāvinājumu izlietojums veikts atbilstoši
ziedojumu – dāvinājumu mērķiem.
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3.2. ILGTERMIŅA SAISTĪBAS
Bauskas novada pašvaldības
aizņēmumu saistības
Bauskas novada pašvaldības aizņēmumu
saistības uz 31.12.2016. bija 16 619 670 EUR.
Pēc aizdevēja saistību apjoms uz
31.12.2016. iedalās - aizņēmumi no Valsts

kases 16 615 352 EUR un aizņēmumi no
Vides investīciju fonda 4 318 EUR.
Pārskata gadā ir veikta aizņēmumu
pamatsummas atmaksa 1 671 379 EUR apmērā,
bet saņemti aizņēmumi 2 221 635 EUR apmērā.

2016. gadā saņemto aizņēmumu izmantošanas mērķi

Bauskas novada pašvaldības aizņēmumu saraksts uz 31.12.2016. (EUR)

Nr.
p.k.

Aizdevējs

Mērķis

1.

Vides
investīciju
fonds

2.

Valsts
kase

3.

Valsts
kase

Codes pagasta
notekūdeņu
rekonstrukcijai
ERAF projekta
„Uzvaras ielas
rekonstrukcija no
Brīvības bulvāra līdz
Baznīcas ielai Bauskas
pilsētā” īstenošanai
ERAF projekta „PII
„Pasaulīte” ēkas Dārza
ielā 3 rekonstrukcija un
ēku Saules ielā 8
renovācija” īstenošanai

Līguma
parakstīša
nas
datums

Atmaksas
termiņš

Parāds uz
pārskata
perioda
sākumu

Parāds uz
pārskata
perioda
beigām

07.10.2003. 01.10.2018. 6 464

4 318

02.11.2009. 20.10.2019. 49 777

37 313

02.11.2009. 20.07.2019. 59 408

42 429
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4.

Valsts
kase

5.

Valsts
kase

6.

Valsts
kase

7.

Valsts
kase

8.

Valsts
kase

9.

Valsts
kase

10.

Valsts
kase

11.

Valsts
kase

12.

Valsts
kase

13.

Valsts
kase

14.

Valsts
kase

15.

Valsts
kase

16.

Valsts
kase

Uzvaras vidusskolas
sporta zāles būvniecībai
ERAF projekta
„Jauncodes ciema ūdens
apgādes sistēmas
Dreņģerkalns
rekonstrukcija”
īstenošanai
Komunālās saimniecības
traktora iegādei
(Mežotnes pagasts)
Ūdenssaimniecības
(Brunavas pagasts)
renovācijas projekta
tehniskās
dokumentācijas izstrādei
Ēkas Dārza ielā 9,
Bauskā rekonstrukcijas
1.kārtai
Nekustamā īpašuma
„Kultūras nams” Īslīces
pagastā iegādei
Daudzfunkcionālā
sociālā un izglītības
centra „Lilijas”
renovācijai
Uzvaras vidusskolas
sporta zāles būvniecības
pabeigšanai
Plūdoņa ielas, Bauskā
rekonstrukcijai
ERAF projekta
„Jauncodes ciema ūdens
apgādes sistēmas
Dreņģerkalns
rekonstrukcija”
īstenošanai
Dzīvojamās mājas
Bauskā, Rīgas ielā 64b
rekonstrukcijai
ERAF projekta
„Daudzfunkcionālā
rehabilitācijas centra
izveide Bauskas pilsētā”
līdzfinansējuma
nodrošināšanai
Griķu pamatskolas
sporta zāles un piecu
mācību telpu
projektēšanai,
celtniecībai un
aprīkošanai

09.08.2005. 05.03.2021. 83 840

68 594

20.05.2010. 20.09.2026. 28 866

26 178

20.05.2010. 20.12.2017. 10 464

5 220

20.05.2010. 20.02.2018. 5 575

3 095

24.05.2010. 20.01.2027. 602 643

549 075

24.05.2010. 20.07.2027. 211 660

193 646

24.05.2010. 20.08.2016. 11 607

0

24.05.2010. 20.07.2026. 204 230

185 232

24.05.2010. 20.03.2016. 7 692

0

24.05.2010. 20.12.2020. 47 496

37 996

24.05.2010. 20.03.2016. 5 579

0

24.05.2010. 20.03.2016. 7 593

0

24.05.2010. 20.07.2032. 207 253

194 880
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17.

Valsts
kase

Uzvaras vidusskolas
sporta zāles piebūves
būvniecības pabeigšanai

24.05.2010. 20.12.2027. 116 857

107 119

18.

Valsts
kase

Codes pamatskolas
sporta zāles būvniecībai

24.05.2010. 20.12.2033. 602 695

569 212

19.

Valsts
kase

24.05.2010. 20.02.2018. 27 661

15 367

20.

Valsts
kase

24.05.2010. 20.12.2020. 29 852

23 881

21.

Valsts
kase

24.05.2010. 20.04.2028. 1 874 990

1 724 990

22.

Valsts
kase

24.05.2010. 20.04.2028. 384 175

353 441

23.

Valsts
kase

24.05.2010. 20.04.2028. 361 978

333 020

24.

Valsts
kase

24.05.2010. 20.08.2033. 755 052

712 514

25.

Valsts
kase

24.05.2010. 20.11.2018. 164 376

109 584

26.

Valsts
kase

24.05.2010. 20.12.2020. 38 759

31 007

27.

Valsts
kase

02.05.2011. 20.04.2031. 492 692

460 926

28.

Valsts
kase

20.06.2011. 20.06.2016. 2 703

0

29.

Valsts
kase

20.06.2011. 20.06.2016. 4 468

0

30.

Valsts
kase

09.09.2011. 20.12.2024. 425 952

378 624

Mežgaļu pamatskolas
jumta seguma un
konstrukciju renovācijai
ERAF projekta „Gājēju
celiņa izbūve gar II
šķiras valsts autoceļu
Vecsaule – Rudzi –
Code” īstenošanai
Bauskas pilsētas
infrastruktūras objektu
rekonstrukcijai
Daudzfunkcionālā
izglītības centra Dārza
ielā 9, Bauskā
rekonstrukcijas
pabeigšanai
Bauskas pašvaldības
īpašumā esošo ēku
renovācijai
Griķu pamatskolas
sporta zāles un piecu
mācību telpu
projektēšanai,
celtniecībai un
aprīkošanai
Sabiedriski sociālā
centra „Ērgļi” remontam
ELFLA projekta „Codes
pamatskolas sporta
laukuma rekonstrukcija”
īstenošanai
ERAF projekta
„Bauskas pilsētas PII
infrastruktūras attīstība”
īstenošanai
ELFLA projekta
„Gailīšu pagasta
Uzvaras ciema
infrastruktūras
labiekārtošana un
saglabāšana” īstenošanai
ELFLA projekta
„Gājēju tilta un ceļu
Gaisa tilts - Grantiņi,
Ērgļi - Saules
rekonstrukcija”
īstenošanai
ERAF projekta
„Bauskas pils-
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sociālekonomiski
nozīmīga kultūras
mantojuma objekta
atjaunošanas II kārta”
īstenošanai
31.
32.

Valsts
kase
Valsts
kase

Transporta iegādei

28.12.2011. 20.07.2016. 1 241

0

Transporta iegādei

20.02.2012. 20.02.2017. 13 217

2 642

20.02.2012. 20.02.2017. 23 463

4 693

13.04.2012. 20.02.2022. 284 478

238 957

21.08.2012. 20.09.2016. 28 232

0

16.10.2012. 20.10.2022. 268 923

230 505

Vispārējās izglītības
iestādes „Mežotnes
internātvidusskola”
energoefektivitātes
uzlabošanai
SIA „Īslīces ūdens”
pamatkapitāla
palielināšanai Kohēzijas
fonda projekta
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Īslīces pagastā”
īstenošanai
KPFI projekta
„Daudzfunkcionālā
centra „Strēlnieki”
energoefektivitātes
paaugstināšana”
īstenošanai
SIA „Bauskas
ūdenssaimniecība”
pamatkapitāla
palielināšanai Kohēzijas
fonda projekta
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Bauskā” īstenošanai

33.

Valsts
kase

34.

Valsts
kase

35.

Valsts
kase

36.

Valsts
kase

37.

Valsts
kase

Bauskas Rātsnama
rekonstrukcijai, 3.kārta

30.01.2013. 20.01.2033. 318 642

300 170

38.

Valsts
kase

ERAF projekta
„Tranzītielu sakārtošana
Bauskā” īstenošanai

20.05.2013. 20.12.2035. 1 413 108

1 342 464

19.06.2013. 20.06.2033. 679 643

640 710

19.06.2013. 20.12.2032. 796 144

749 312

39.

Valsts
kase

40.

Valsts
kase

Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības
projekta „Ilgtspējīga
lietusūdens kanalizācijas
apsaimniekošana
Lielupes baseina vides
kvalitātes uzlabošanai”
īstenošanai
Bauskas novada
izglītības iestāžu
infrastruktūras
uzlabošanai un materiāli
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tehniskās bāzes
modernizācijai

41.

Valsts
kase

42.

Valsts
kase

43.

Valsts
kase

44.

Valsts
kase

45.

Valsts
kase

46.

Valsts
kase

47.

Valsts
kase

48.

Valsts
kase

49.

Valsts
kase

ERAF projekta
„Bauskas novada
Mežotnes pagasta
Garozas ciema
ūdenssaimniecības
attīstība” īstenošanai
ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada
Codes pagasta Guntu
ciemā” īstenošanai
ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada
Codes pagasta
Jauncodes ciemā”
īstenošanai
SIA „Īslīces ūdens”
pamatkapitāla
palielināšanai ERAF
projekta
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Bauskas novada Īslīces
pagasta Ādžūnu ciemā”
īstenošanai
ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada
Gailīšu pagasta Mūsas
ciemā” īstenošanai
Informācijas tehnoloģiju
aprīkojuma iegāde
Bauskas novada
izglītības iestādēm
Vispārējās izglītības
iestādes „Mežotnes
internātvidusskola”
katlumājas renovācijas
remontdarbu veikšana
un materiāli tehniskās
bāzes modernizācija
Ūdensvada un sadzīves
kanalizācijas izbūve
Pārupes, Īslīces un
Stacijas ielā"
īstenošanai-ārkārtas
situācijas novēršanai
Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta
iegādei

19.06.2013. 20.06.2023. 92 373

80 057

07.08.2013. 20.06.2016. 5 786

0

07.08.2013.

20.12.2017. 28 848

14 424

07.08.2013. 20.07.2023. 110 316

96 082

03.09.2013. 20.06.2018. 36 120

21 672

01.10.2013. 20.09.2016. 7 512

0

01.10.2013. 20.09.2023. 119 846

104 382

01.10.2013. 20.03.2018. 33 057

18 365

10.10.2013. 20.10.2018. 31 844

21 229

24

Bauskas novada pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats

50.

Valsts
kase

51.

Valsts
kase

52.

Valsts
kase

Valsts
kase
53.

Valsts
kase
54.

55.

Valsts
kase

Valsts
kase
56.

Valsts
kase
57.

Valsts
kase
58.

Valsts
kase
59.

60.

Valsts
kase

Bauskas novada
izglītības iestāžu mācību
klašu aprīkojuma un
daudzfunkciju iekārtu
iegādei
SIA „Īslīces ūdens”
pamatkapitāla
palielināšanai ERAF
projekta
„Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada
Īslīces pagasta Bērzu
ciemā” īstenošanai
Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta
(autobusu) iegādei
Bauskas novada
pirmsskolas izglītības
iestādes „Zīlīte”
materiāli tehniskās
bāzes nodrošināšanai
Ūdensvada un sadzīves
kanalizācijas izbūvei
Pārupes, Īslīces un
Stacijas ielā-ārkārtas
situācijas novēršanai
Bauskas Rātsnama
rekonstrukcijas 3.kārtas
(interjera aprīkojuma
iegāde) īstenošanai
Bauskas Valsts
ģimnāzijas un Bauskas
sākumskolas ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšana
Bauskas novada
pašvaldības izglītības
iestāžu informācijas
tehnoloģiju aprīkojuma
iegādei
ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība
Bauskas novada Dāviņu
pagasta Dāviņu ciemā”
īstenošanai
ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība
Bauskas novada
Brunavas pagasta
Grenctāles ciemā”
īstenošanai
ERAF projekta „Rīgas
ielas posma

20.11.2013. 20.11.2018. 32 817

21 878

12.12.2013. 20.12.2023. 119 612

104 661

28.01.2014. 20.01.2021. 243 978

197 506

28.01.2014. 20.01.2016. 7 304

0

17.02.2014. 20.02.2024. 77 583

68 179

19.03.2014. 20.12.2016. 5 236

0

15.05.2014. 20.05.2044. 1 071 416

1 032 632

16.06.2014. 20.06.2017. 35 670

11 890

16.06.2014. 20.09.2019. 71 150

52 184

16.06.2014. 20.12.2019. 70 824

53 124

16.06.2014. 20.12.2027. 311 319

285 384
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rekonstrukcija
uzņēmējdarbības
attīstībai” īstenošanai
Valsts
kase
61.

Valsts
kase
62.

Valsts
kase

63.

Valsts
kase
64.

Valsts
kase
65.

Valsts
kase
66.

Valsts
kase
67.

Valsts
kase
68.

Prioritārā investīciju
projekta „Rīgas ielas
posma rekonstrukcija
uzņēmējdarbības
attīstībai” īstenošanai
ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība
Bauskas novada
Ceraukstes pagasta
Mūsas ciemā”
īstenošanai
Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības
programmas projekta
„Ilgtspējīga lietusūdens
kanalizācijas
apsaimniekošana
Lielupes baseina vides
kvalitātes uzlabošanai”
īstenošanai
ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība
Bauskas novada
Vecsaules pagasta
Vecsaules ciemā”
īstenošanai
Bauskas novada
izglītības iestāžu
infrastruktūras
uzlabošanai un materiāli
tehniskās bāzes
modernizācijai
ERAF projekta „Kraujas
ielas posma
rekonstrukcija
uzņēmējdarbības
attīstībai” īstenošanai
Prioritārā investīciju
projekta „Kraujas ielas
posma rekonstrukcija
uzņēmējdarbības
attīstībai” īstenošanai
KPFI projekta
„Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana
Bauskas novadā,
iegādājoties divus
jaunus rūpnieciski
ražotus elektromobiļus”
īstenošanai

16.06.2014. 20.06.2017. 24 228

8 076

22.07.2014. 20.12.2020. 70 317

56 256

22.07.2014. 20.12.2019. 45 024

33 768

22.07.2014. 20.12.2021. 145 008

120 840

22.07.2014. 20.03.2032. 468 195

439 383

15.09.2014. 20.12.2018. 31 650

21 104

15.09.2014. 20.09.2017. 6 440

2 760

15.09.2014. 20.06.2017. 14 657

4 886
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Valsts
kase
69.

Valsts
kase
70.

71.

Valsts
kase

72.

Valsts
kase

73.

Valsts
kase

74.
75.
76.

77.

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

78.

Valsts
kase

79.

Valsts
kase
Valsts
kase

80.

Valsts
kase
81.

82.

Valsts
kase

ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība
Bauskas novada
Mežotnes pagasta
Jumpravas ciemā”
īstenošanai
ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība
Bauskas novada
Mežotnes pagasta
Mežotnes ciemā”
īstenošanai
Bauskas novada
pašvaldības izglītības
iestāžu mēbeļu un
aprīkojuma iegādei
Kalna un Zaļās ielas
seguma periodiskās
uzturēšanas darbiem
Remontdarbu veikšanai
vispārēja tipa pansionātā
„Derpele”
1.maija ielas seguma
rekonstrukcijai
Sporta ielas Bauskā
seguma rekonstrukcijai
Mēbeļu iegādei Bauskas
novada pašvaldības
izglītības iestādēm
Bauskas novada
izglītības iestāžu
infrastruktūras
uzlabošanai
Bauskas Rātsnama
vēsturiskā interjera
izveidei
Apkures griestu paneļu
uzstādīšanai Bauskas
2.vidusskolas sporta zālē
Bauskas novada
izglītības iestāžu
informācijas tehnoloģiju
aprīkojuma un biroja
tehnikas iegādei
Ūdensvada un
kanalizācijas tīklu
remontdarbiem Bauskas
novada pašvaldības
izglītības iestādēs
ERAF projekta
“Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība
Bauskas novada

15.09.2014. 20.03.2019. 44 307

30 681

15.09.2014. 20.12.2019. 53 890

40 428

15.09.2014. 20.09.2018. 41 833

26 621

08.10.2014. 20.09.2034. 302 100

285 988

10.10.2014. 20.12.2018. 16 968

11 312

16.10.2014. 20.10.2024. 54 000

48 000

30.10.2014. 20.03.2024. 67 023

58 899

23.01.2015. 20.01.2019. 48 720

33 732

18.03.2015. 20.03.2018. 64 814

36 010

18.03.2015. 20.03.2025. 107 122

186 591

18.05.2015. 20.05.2025. 36 001

32 232

18.05.2015. 20.05.2020. 193 581

150 570

20.05.2015. 20.05.2025. 35 830

32 062

20.05.2015. 20.12.2018. 37 276

24 856
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83.

Valsts
kase

84.

Valsts
kase

85.

Valsts
kase

86.
87.

88.

89.

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase

90.

Valsts
kase

91.

92.
93.

94.

95.
96.

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase

Vecsaules pagasta
Ozolaines ciemā
2.kārta” īstenošanai
Remontdarbu veikšanai
Bauskas novada
pašvaldības izglītības
iestādēs
Ziedoņu ielas un Biržu
ielas asfalta kārtas
atjaunošanai
Bauskas pilsētas
pamatskolas sporta zāles
renovācijai
Zemgaļu ielas, Bauskā
seguma rekonstrukcijai
Gājēju un veloceliņa uz
Rītausmām, Īslīces
pagastā būvniecībai
Aprīkojuma iegādei
Bauskas novada
pašvaldības izglītības
iestādēm
Higiēnas centra
būvniecībai
Bauskas Valsts
ģimnāzijas un Bauskas
sākumskolas ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšana
īstenošanai
(pabeigšanai)
Bauskas novada
pašvaldības
profesionālās ievirzes
izglītības iestādes
“Bauskas novada Bērnu
un jaunatnes sporta
skola” infrastruktūras
objekta būvniecībai
(daļas, kas saistīta ar
izglītības funkcijas
nodrošināšanu,
īstenošanai)
Bauskas Mūzikas skolas
rekonstrukcijas 1.kārtai
Dreņģerkalna un Torņa
ielas pārbūvei
Remontdarbu veikšanai
Bauskas novada
pašvaldības izglītības
iestādēs
Gājēju tilta pār Mūsu
būvniecībai
Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai

12.06.2015. 20.05.2035. 387 135

367 336

21.07.2015. 20.07.2022. 54 708

46 621

20.08.2015. 20.08.2035. 299 523

284 400

16.09.2015. 20.09.2025. 58 458

52 465

18.09.2015. 20.09.2040. 165 496

480 161

16.10.2015. 20.10.2018. 23 051

15 368

03.03.2016. 20.02.2041. 0

242 414

03.03.2016. 20.02.2036. 0

151 608

29.04.2016. 20.04.2046. 0

78 928

29.04.2016. 20.04.2031. 0

88 488

18.05.2016. 20.05.2031. 0

166 843

27.07.2016. 20.07.2036. 0

265 803

17.08.2016. 20.08.2046. 0

610 898

22.09.2016. 20.09.2021. 0

48 512
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97.

98.
x

Valsts
kase

Valsts
kase
Kopā

nepieciešamā transporta
iegādei
Bauskas novada
izglītības iestāžu
materiāli tehniskās
bāzes uzlabošanai
Miera ielas un Mūsas
ielas seguma pārbūvei
x

20.10.2016. 20.10.2021. 0

119 494

25.10.2016. 20.10.2031. 0

54 513

x

16 619 670

x

16 069 414

Aizņēmumu saņemšanas un atmaksas apmēri (milj. EUR)

Galvojumi
Neatmaksāto galvojumu apjoms uz 31.12.2016. sastādīja 1 499 964 EUR.
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3.3. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS
Bauskas novada nekustamā īpašuma bilances vērtību sadalījums pa īpašuma veidiem
31.12.2016.(EUR)
Nekustamā īpašuma
Bilances vērtība
Bilances vērtība
Izmaiņas
veids
31.12.2015.
31.12.2016.
pieaugums +
samazinājums Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Transporta būves
Zeme zem ēkām un
būvēm
Kultivētā zeme
Atpūtai un izklaidei
izmantojamā zeme
Pārējā zeme
Inženierbūves
Pārējais nekustamais
īpašums
Turējumā nodotā
pašvaldību zeme
Turējumā nodotās
valsts un pašvaldību
ēkas un būves

1 940 467
20 740 662
15 649 558

1 858 591
20 909 591
15 621 750

-81 876
168 929
-27 808

4 223 470
2 702 043

3 743 998
2 607 273

-479 472
-94 770

179 236
2 748 243
7 255 238
1 484 469

182 585
2 812 866
8 039 187
1 341 553

3 349
64 623
783 949
-142 916

216 116

209 633

-6 483

1 067 326

1 009 781

-57 545

Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošās un piekrītošās zemes sadalījums pa iestādēm uz
31.12.2016( ha).
Iestādes nosaukums
Platība/ha
%
Bauskas novada
295
8.7
administrācija
Brunavas pagasts
327
9.6
Ceraukstes pagasts
294
8.6
Codes pagasts
382
11.2
Dāviņu pagasts
310
9.1
Gailīšu pagasts
727
21.4
Īslīces pagasts
338
9.9
Mežotnes pagasts
215
6.3
Vecsaules pagasts
517
15.2
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3.4. LĪDZDALĪBA KAPITĀLSABIEDRĪBU KAPITĀLĀ
Bauskas novada dome ir kapitāldaļu
turētāja septiņās kapitālsabiedrībās un tās bilancē

kā līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā
uzskaitīti ieguldījumi septiņos kapitālsabiedrību
pamatkapitālos, kopsummā 5 765 063 EUR.

Ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālā 31.12.2016. (euro)
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kapitālsabiedrības
nosaukums
SIA „Bauskas slimnīca”
SIA „Zemgales mutes
veselības centrs”
SIA „Bauskas
zobārstniecība”
SIA „Vides serviss”
SIA „Bauskas
ūdenssaimniecība”
SIA „Bauskas siltums”
SIA „Īslīces ūdens”
SIA „Zemgales EKO”
Kopā:

Ieguldījums
uz 31.12.2015.
686 582
105 292

Ieguldījums
31.12.2016.
686 582
105 292

9 371

9 371

100

318 097
2 158 546

318 097
2 214 780

100
100

930 087
1 350 854
797
5 559 626

1 080 087
1 350 854

Bilancē
līdzdalību
radniecīgo
kapitālsabiedrību kapitālos novērtē un uzrāda
saskaņā ar izmaksu metodi. Ilgtermiņa finanšu
ieguldījumus
uzskaita
iegādes
vērtībā
(nominālvērtībā), t.i., atbilstoši reģistrētai daļai
kapitālsabiedrību pamatkapitālā. Saskaņā ar
29.12.2016 LR Uzņēmuma reģistra lēmumu

5 765 063

Izmaiņas
+/-

56 234
150 000
-797
205 437

Līdzdalība
%
100
100

100
100
0

Bauskas novada pašvaldība nodod Jelgavas
pilsētas pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības SIA
“Zemgales EKO” 797 kapitāla daļas. Bauskas
novada dome 2016.gada 24.novembrī pieņēmusi
lēmumu “Par SIA "Bauskas zobārstniecība"
likvidāciju”, kas izpildīts 2017.gadā.

Pašvaldības kapitālsabiedrību darbības rezultāti 2016.gadā (euro)
(saskaņā ar iesniegtajiem gada pārskatiem)

Kapitālsabiedrība

Darbības veids

SIA „Bauskas
slimnīca”
SIA „Zemgales
mutes veselības
centrs”

veselības aprūpe

SIA „Bauskas
zobārstniecība”
SIA „Vides serviss”

zobārstniecības
pakalpojumi
sadzīves atkritumu
apsaimniekošana,
teritoriju un objektu
labiekārtošana,
apzaļumošana, uzturēšana
un nekustamā īpašuma
apsaimniekošana
ūdens ieguve un padeve
patērētājam, notekūdeņu
savākšana, novadīšana uz

SIA „Bauskas
ūdens”

zobārstniecības
pakalpojumi

Vidējais
uzņēmumā
nodarbināto
skaits

Neto
apgrozījums

Peļņa (+)
vai
zaudējumi
(-)

123

2 292 719

117 837

17

199 796

270

15

147 558

-17 146

135

2 292 799

17 338

23

620 715

13 483
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SIA „Bauskas
siltums”
SIA „Īslīces ūdens”

attīrīšanas ietaisēm,
attīrīšanas procesa
veikšana
siltumenerģijas ražošana,
pārvalde un realizācija
komunālie pakalpojumi,
apkure, sanitārtehniskie
darbi
Kopā:

24

1 531 331

14 584

13

287 565

61 888

350

7 372 483

208 254
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4. PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANAI
Projektu sagatavošana un administrēšana
Bauskas novada pašvaldība 2016.gadā
veica sagatavošanās darbus atbilstoši Eiropas
Savienības
(turpmāk-ES)
2014.-2020.gada
plānošanas perioda prioritātēm un atbalstāmajām
rīcībām un Bauskas novada attīstības un
plānošanas dokumentos noteiktajām vidēja
termiņa prioritātēm, tādejādi veicinot Bauskas
novada līdzsvarotu attīstību.
2016.gadā tika īstenoti vairāki projekti ar
valsts budžeta līdzfinansējumu, kā arī pabeigti
vairāki iepriekšējā plānošanas periodā uzsāktie
projekti.
Vairāki projektu pieteikumi biedrības
„Bauskas rajona lauku partnerība” projektu
konkursā saņēma Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu
un tika īstenoti 2016.gadā.
2016.gadā, atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, izstrādāti vai aktualizēti sekojoši
attīstības plānošanas dokumenti un pašvaldības
normatīvie akti:
 Bauskas novada Attīstības programmas
2012.-2018.gadam īstenošanas 3.uzraudzības
pārskats;
 Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma
monitoringa ziņojums par Bauskas novada
attīstības programmas 2012.-2018.gadam un
Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.2023.gadam ieviešanu laika periodā no
2012.gada līdz 2015.gadam;
 Par Bauskas novada pašvaldības finansiālu
atbalstu projektu konkursam “Mēs savam
novadam 2017”;
 Par kārtību, kādā Bauskas novada dome
piešķir
līdzfinansējumu
NVO
iniciatīvu
īstenošanai 2017.gadā;
 Aktualizēta Bauskas novada attīstības
programma 2012.-2018.gadam.
2016.gadā izstrādāti divi stratēģiskās plānošanas
dokumenti:
 Bauskas novada jaunatnes politikas attīstības
stratēģija 2017.-2024.gadam;
 Bauskas novada pašvaldības sabiedrības
veselības un sociālo pakalpojumu attīstības
stratēģija 2017.-2024.gadam.
Joma: jaunieši.
Lai pilnveidotu darbu ar Jaunatni
Bauskas novada pašvaldībā, uzlabotu Bauskas
novada jauniešu dzīves kvalitāti un veicinātu
jauniešu līdzdalību, ar Bauskas novada domes
2016.gada 29.decembra lēmumu apstiprināta

“Bauskas novada jaunatnes politikas attīstības
stratēģija 2017.-2024.gadam”.

Projekts “Proti un dari!” tiek realizēts
8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt
to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos
Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru darbībā”
ietvaros. Projekta "PROTI un DARI!" mērķa
grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem
(ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst
arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts
aģentūrā (turpmāk- NVA) kā bezdarbnieki.
Projekta mērķis ir veicināt jauniešu iesaisti
izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu
garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un
Valsts izglītības attīstības aģentūra, un
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru
darbībā.
2016.gadā realizēts Bauskas Bērnu un
jauniešu centra Erasmus programmas projekts
“GIVE ME FIVE”, kura ietvaros Bauskas Bērnu
un jauniešu centrā darbojās divi brīvprātīgie –
Reno no Francijas un Stefānija no
Ziemeļnīderlandes. Jaunieši vēlējās iepazīt
viņiem vēl nezināmo Eiropas daļu, papildus gūt
jaunu pieredzi, valodas iemaņas un draugus.
Piešķirtais finansējums 16 054 EUR.
Joma: teritorijas plānošana.
Pirmajā Ainavu arhitektu plenērā
“Bauskas pilsētas reprezentatīvās ainavtelpas
attīstības priekšlikumi” tika izstrādātas piecu
publiskās ārtelpas objektu teritoriju attīstības
risinājumi, lai uzlabotu Bauskas pilsētas pozitīvo
tēlu un vides pieejamību. Plenēra rezultātā

saņemti vides tematikai atbilstoši, funkcionāli,
estētiski un ekoloģiski ilgtspējīgi risinājumi
pilsētas publiskās ārtelpas labiekārtošanai.
Bauskas pilsētvides reprezentatīvo ainavtelpu
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attīstības priekšlikumi tika prezentēti Ainavu
arhitektu plenēra noslēguma pasākumā.
Turpinās darbs pie nozīmīga projekta
Bauskas novadam - dzelzceļa infrastruktūras
līnija „Rail Baltica”. 2016.gada 27.oktobrī
Bauskas novada pašvaldībā notika “Eiropas
standarta
dzelzceļa
līnijas
KauņaLietuvas/Latvijas valsts robeža” ietekmes uz vidi
novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas
sanāksme.
2016.gadā Bauskas novada pašvaldības
iestādes “Bauskas novada administrācija”
speciālisti piedalījās Satiksmes ministrijas un

pilnsabiedrības “RB Latvija” organizētajās darba
grupās.
Tikpat nozīmīgs kā Rail Baltica projekts,
pašvaldībai ir arī jautājums par apvedceļa izbūves

teritorijas
plānojuma
2012.-2023.gadam
(ilgtermiņa) realizācijas ietekmju būtiskumu uz
vidi, izmantojot gan kvantitatīvās, gan
kvalitatīvās novērtējuma metodes un sagatavoja
monitoringa
ziņojumu.
Ziņojums
satur
informāciju par laika periodā no 2012.gada līdz
2015.gadam notikušajām izmaiņām, kuras
identificējamas, izmantojot indikatorus un
rezultatīvos rādītājus, un kas radušās plānošanas
dokumentu īstenošanas ietekmē. Monitoringa
ziņojums sastāv no 5 nodaļām. 1.nodaļā sniegts
pārskats par abu plānošanas dokumentu Vides
pārskatos sniegto informāciju un monitoringa
indikatoriem. 2.nodaļā sniegts pārskats par
sociālās
un
ekonomiskās
attīstības
priekšnoteikumiem, kas ietekmē abu plānošanas
dokumentu ieviešanu – cilvēkresursiem,
tautsaimniecības nozarēm, zemes lietošanu,
transporta infrastruktūras attīstību, klimata
pārmaiņām,
ūdens
resursiem,
atkritumu
apsaimniekošanu, derīgajiem izrakteņiem un
augsnes kvalitāti, kultūrvēsturisko mantojumu,
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 3.nodaļā
sniegts pārskats par SIVN monitoringa
rezultatīvajiem rādītājiem pārskata periodā - no
2012.gada līdz 2015.gadam. 4.nodaļā sniegts
pārskats par SIVN monitoringa laikā
identificētajām ietekmēm. 5.nodaļa satur
secinājumus un rekomendācijas turpmākajam
plānošanas periodam.
Joma: infrastruktūra.
Pārskata periodā noslēdzās un aizsākās
vairāku
apjomīgu
būvniecības
projektu
īstenošana.
2016.gada rudenī notika Gājēju un
veloceliņa uz Rītausmu ciemu Īslīces pagastā

nepieciešamību. Kopš 2014.gada tiek aktualizēts
jautājums par Bauskas pilsētas apvedceļa
būvniecības nepieciešamību, kas nodrošinātu
augstas intensitātes autoceļa E67, kas šķērso
Bauskas pilsētu, alternatīvas izveidošanu.
Projekta īstenošana nodrošinātu uzlabojumus
gaisa kvalitātē, vibrācijas un trokšņa līmeņu
samazināšanos blīvi apbūvētā Bauskas centra un
valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa
“Bauskas vecpilsēta” teritorijā, kas ir vitāla
vecpilsētas sakārtošanai.
Bauskas novada pašvaldība 2016.gadā
veica stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma
(turpmāk-SIVN) monitoringu, kura mērķis ir
novērtēt divu plānošanas dokumentu - Bauskas
novada
Attīstības
programmas
2012.2018.gadam (vidēja termiņa) un Bauskas novada

atvēršanas svētki. Izbūvētais jaunais veloceliņš
Bauska – Rītausmas atbilst Bauskas novada
attīstības programmas prioritātei: mobilitāte un
satiksmes drošība, kas sniedz jaunas iespējas gan
iedzīvotāju mobilitātei, gan tūrisma attīstībai.
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2016.gada novembrī krāšņi tika atklāts

rātsnama rekonstrukcija, 3. kārta" īstenošana,
aprīkojot Bauskas rātsnamu ar vēsturiskiem
interjera priekšmetiem. Tūrisma sezonas
atklāšanas svētkos, telpu oficiālā atklāšana
norisinājās 6.maijā ar kultūras ministres Daces
Melbārdes, Rundāles pils muzeja direktora
Imanta Lancmaņa, pašvaldības amatpersonu,
deputātu, kā arī restauratoru dalību.
2016.gadā Bauskas novada pašvaldība
aicināja iedzīvotājus iesaistīties jauna aktīvās
atpūtas parka plānošanā Bauskas pilsētā. Bauskas

jaunais tiltiņš pār Mūsas upi – moderns, drošs un
pieejams gājēju tilts arī cilvēkiem ratiņkrēslā un
māmiņām ar bērnu ratiņiem, kā arī
riteņbraucējiem. Kopējās izmaksas – 836 311
EUR.
2016.gada nogalē atklāja Higiēnas centru
Rūpniecības ielā 7, Bauskā, būvdarbus veica SIA

„FF” ar piedāvāto kopējo līgumcenu 191 245,36
EUR. Pilsēta degradētas ēkas vietā ieguvusi
skaisti atjaunotu ēku. Tur Bauskas novada
iedzīvotāji var nomazgāties un izmazgāt veļu.
Savukārt jauniešiem un ģimenēm ar vājām
sociālajām prasmēm ir iespēja mācīties
nepieciešamās prasmes un iemaņas dzīvei. Telpās
notiek nodarbības un apmācības jauniešiem ar
īpašām vajadzībām, tādējādi viņu aprūpētājiem

nodrošinot atelpas brīža pakalpojumus.
2016.gadā Bauskas Rātsnamam apritēja
400 gadu un noslēdzās projekts "Bauskas

novada pašvaldība organizēja aptaujas anketu,
kurā aicināja visus iepazīties ar pieejamo
informāciju, priekšlikumiem, kādas funkcijas
varētu pildīt parks, un izteikt viedokli, savu
redzēju. Teritorija atrodas pilsētas austrumu daļā
starp Zaļo, Mazo Salātu un Pļavu ielu, kur
dominē daudzstāvu māju apbūve. Parka izveide
iecerēta kā simboliska dāvana Latvijas simtgadē
gan vietējiem iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem,
kuru veidotu pašvaldība kopā ar iedzīvotājiem,
NVO, uzņēmējiem u.c. vietējām institūcijām.
2016.gada 19.februārī Bauskas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas direktore Biruta Grantiņa
parakstīja līgumu ar būvuzņēmēju SIA „Abora”
par Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas
infrastruktūras objekta – peldbaseina būvniecību.
2016.gada jūlijā tiek peldbaseina pamatu
betonēšana. Objekts ir plānots kā profesionālās
interešu izglītības iestādes “Bauskas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skola” struktūrvienība,
kur tiks nodrošināts visu Bauskas novada
izglītības iestāžu, tajā skaitā pirmsskolas
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izglītības iestāžu, audzēkņu sporta nodarbības
peldbaseinā. 2016.gada 15.novembrī objektā
pulcējās pašvaldības un būvuzņēmēju pārstāvji,

lai, atbilstoši tradīcijai, jaunceļamās ēkas
pamatos ieliktu kapsulu ar vēstījumu nākamām
paaudzēm.
2016.gadā uzsākts projekts „Īslīces
kultūras nama pieejamības uzlabošana”, kura
ietvaros paredzēta Īslīces kultūras centra ārtelpas
sakārtošana - jauna betona bruģakmens seguma
ierīkošana, pandusa izveide, zāliena atjaunošana
un dekoratīvo stādījumu izveide. Paredzēts
izveidot vaļēju lietus ūdens sistēmu, novadot
virsūdeņus caur zaļo zonu uz Kaucītes upīti.
Kopējās projekta izmaksas 37 613,35 EUR.
Projektā
„Īslīces
kultūras
nama
stāvlaukumu atjaunošana un paplašināšana”
paredzēta stāvlaukuma atjaunošana un jauna
stāvlaukuma izbūve, lai būtu iespēja novietot

transportlīdzekļus lielāku pasākumu norises
laikā. Kopējās projekta izmaksas 60 779,08 EUR.
2016.gadā turpinās būvprojektu izstrāde
27 grants ceļu atjaunošanai lauku atbalsta
programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” ietvaros.
2015.gada 28.augustā spēkā stājušies
Ministru kabineta noteikumi Nr.475 „Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā”. Noteikumi nosaka
kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības

atbalstu ceļu uzlabošanai lauku teritorijās, lai
veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības
saglabāšanos.
Pasākumā
tiek
atbalstīta
pašvaldību grants ceļu (bez cietā seguma)
būvniecība vai pārbūve. Projektā ietvertos
objektus nosaka vietējā pašvaldība atbilstoši tās
noteiktajiem un
apstiprinātajiem atlases
kritērijiem. Prioritāte atbalsta saņemšanai ir
lauksaimniecības produkcijas ražošanas un
pārstrādes objektiem un integrēta tipa projektiem,
kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi pie
uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā
„Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības
infrastruktūras
attīstībā".
2015.gada
1.decembrī
Bauskas
novada
administrācija noslēdza līgumus ar SIA “Laurus
konsultācijas” (līguma summa 2 413,95 EUR,
iepirkums identifikācijas Nr.BNA/ZI/2015/055)
un SIA “XDRAFTS” (līguma summa 3 872 EUR
iepirkums identifikācijas Nr.BNA/ZI/2015/056)
par Bauskas novada pašvaldības grants ceļu
izvērtēšanu. Projekta aktivitātes plānots īstenot
līdz pat 2020.gadam.
2016.gadā tiek veikta tehnisko projektu
izstrāde valsts nozīmes kultūras mantojuma
objektu atjaunošanai “Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena
“Vides aizsardzības un resursu izmantošanas
efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa
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“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras
un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus” ietvaros, lai sagatavotu Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF)
projektu pieteikumu “Nozīmīga kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras
tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales
reģionā”. Sadarbības projekta īstenošana veicinās
Zemgales kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu,
pieejamību un pilnvērtīgu izmantošanu,
nodrošinās kultūras mantojuma ilgtspēju,
sociālekonomiskā potenciāla attīstību un
integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā
Jelgavas, Dobele un Bauskas pašvaldībās.
Projekta ietvaros paredzētā Bauskas pils centrālā
torņa konservācija un Mēmeles stāvkrasta
rehabilitācija ar mērķi ierīkot skatu laukumu,
koncertzāli, būvvēstures digitālu ekspozīciju,
tūristu taku apkārt pilij, pilnveidos Bauskas pils
tūrisma
piedāvājumu.
Bauskas
novada
pašvaldības kopējās izmaksas 1 165 075,54 eiro,
no tām ERAF 565 105,00 eiro.
Tehniskā projekta izstrāde transporta
infrastruktūras sakārtošanai Īslīces ielā (905m)
un Ziedoņu ielas posmā (127m) un tai
piekļaujošās teritorijas pārbūve. Darbības tiek
veiktas 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt
privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”.
Piecu tehnisko projektu izstrādeBauskas industriālās teritorijas attīstība,
reģenerējot degradētās teritorijas, Teritorijas
revitalizācija Codes pagastā, rekonstruējot vietējā
autoceļa posmu, Brīvības bulvāra revitalizācija
uzņēmējdarbības
attīstībai,
Teritorijas
revitalizācija Gailīšu pagastā, rekonstruējot
vietējā autoceļa posmu” un Teritorijas
revitalizācija
Bauskas
pilsētas
Ziemeļu
aglomerācijā - 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa
„Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” projektu konkursa
ietvaros.
Joma: veselība.
2016.gadā
Bauskas
novada
administrācija izveido jaunu amatu vietu
Attīstības un plānošanas nodaļā “Veselības
veicināšanas koordinētājs”.
16.04.2016. saņemts Slimību profilakses
un kontroles centra Koordinācijas komisijas
lēmums par Bauskas novada pašvaldības
uzņemšanu Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā,

piešķirts “Veselību veicinoša pašvaldības”
statuss.
Iesniegts projekta pieteikums SAM
9.2.4.2 “Pasākumi Bauskas novada sabiedrības
veselības un slimību profilaksei”. 21.12.2016.
Bauskas novada domē tika saņemts Lēmums par
projekta
iesnieguma
apstiprināšanu
ar
nosacījumu.
17.09.2016. sadarbībā ar biedrību
“Codes Malēji” realizēts “Bauskas rudens
Velobrauciens 2016” pasākuma “Eiropas sporta
nedēļa 2016” ietvaros.
Lai uzlabotu Bauskas novada iedzīvotāju
veselības stāvokli un labklājību, kā arī sekmētu
iedzīvotāju aktīvu līdzdalību savas veselības
aizsardzībā, 2017.gada 23.februārī apstiprināta
“Bauskas novada pašvaldības sabiedrības
veselības un sociālo pakalpojumu attīstības
stratēģija 2017.-2024.gadam ”. Stratēģijā ir
noteikti veselības un sociālo pakalpojumu
attīstības pamatprincipi, vērtības, būtiskākie
izaicinājumi, identificēti rīcības virzieni, galvenie
uzdevumi un sasniedzamie rezultāti nākamajiem
gadiem.
Joma: izglītība.
2016.gada rudenī tika apstiprināts Bauskas
novada domes iesniegtais projekta pieteikums
“Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta
“Sports” standarta īstenošanai Bauskas novada
izglītības iestādēs” Izglītības un zinātnes

ministrijas projektu konkursa “Sporta inventāra
un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs”
ietvaros. Par Izglītības un zinātnes ministrijas
piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem un
Bauskas
novada
pašvaldības
piešķirto
līdzfinansējumu, iegādāts nepieciešamais sporta
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inventārs piecām novada skolām: Bauskas
sākumskolai, Bauskas Valsts ģimnāzijai, Bauskas
pilsētas pamatskolai, Īslīces vidusskolai un Codes
pamatskolai.
Atbalstot vietējos sportistus, Bauskas
novada dome piešķīra finanšu līdzekļus vairākām
nometnēm, treniņiem un sacensībām. Vieglatlēti
Mārtiņš Rūgums un Ģirts Dubinskis piedalījās
treniņnometnē Spānijā Nerjā. Uz mācību treniņu
nometni Spānijā Albir devās Bauskas novada
sportisti Elīza Puķāne, Dāvis un Lauris
Kaufmaņi. Vieglatlēts Jānis Baltušs piedalījās
mācību treniņu nometnē Faro, Portugālē.
Tradicionāli nedēļas garumā norisinājās
Bauskas Bērnu un jauniešu centra nometne
“Raibā zivju nedēļa”. Nedēļas garumā tika
izzinātas Vides un dabas vērtības, pētītas zivju
dzīves. Bērniem tika sniegta iespēja attīstīt jaunas
iemaņas un talantus, darbojoties ar mālu, koku,
audumu, krāsām, smiltīm u.c..
Pārskata periodā tika iesniegts Bauskas
Mūzikas skolas projekta pieteikums “Bauskas
Mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana” Valsts Kultūrkapitāla fonda
mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas
izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana” projektu konkursam, lai nodrošinātu
mūzikas izglītības izcilību un starptautisku
konkurētspēju. Tā īstenošanai ir saņemts
finansējums 3000 eiro apmērā. Valsts
Kultūrkapitāla fonda (VKKF) projekts “Bauskas
Mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana”
veicinās
koncertdarbību,
izglītojamie varēs spēlēt uz kvalitatīviem
instrumentiem - akordeona un tenora saksofona.
Līdz šim mācību iestādei nebija kvalitatīva
akordeona, ar kuru varētu nodrošināt jaunos
mūziķus, īpaši konkursos un festivālos. Skolā
darbojas pūtēju orķestris un saksofonistu
ansamblis, kuru sniegums un mākslinieciskā
kvalitāte uzlabosies, papildināt ar jaunu mūzikas
instrumentu- tenora saksofonu.
Apstiprināts arī Bauskas Mūzikas skolas
projekts “Koncertu cikls “Dzimuši Bauskā””
Zemgales Kultūras programmas 2016 projektu
konkursā. Piešķirts finansējums 2500 EUR.
Lai uzlabotu mācību vidi Bauskas Valsts
ģimnāzijā un Bauskas 2.vidusskolā 2016.gada
31.martā tika pieņemts lēmums „Par Bauskas
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu
izvirzīšanu 8.1.2.specifiskā atbalsta saņemšanai
mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu
mācību vidi” ietvaros” un iesniegts projekta
idejas pieteikums. Projekta mērķis ir Bauskas
Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas
infrastruktūras sakārtošana, koncentrējot resursus

un pilnveidojot mācību vidi pašvaldībā. Projekta
ietvaros skolās tiks izveidota ergonomiska
mācību vide, ieviesti moderni informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju risinājumi, iekārtoti
dabaszinātņu
(fizika,
ķīmija,
bioloģija),
matemātikas kabineti 10.-12.klasei, atjaunota
sporta infrastruktūra un inventārs, kā arī
labiekārtots reģionālais metodiskais centrs.
Projekta kopējās plānotās izmaksas - 6 638 913
EUR apmērā. ERAF līdzfinansējums 3 387 334
EUR, pašvaldības līdzfinansējums 3 251 579
EUR. Projekts tiks uzsākts 2017.gadā.
Joma: dabas resursi.
2016.gadā saņemts Zivju fonda pozitīvs
lēmums par Valsts programmas projekta “Zivju
resursu pavairošana Mūsas un Mēmeles upē”
piešķiršanu, kas paredz pavairot plēsīgo zivju –
līdaku skaitu Mūsas upē lomu uzlabošanai un
barības ķēdes līdzsvara saglabāšanai. Projekts
realizēts Mūsas un Mēmeles upē - izlaisti 16 000

līdaku mazuļi, veikta zivju resursu atražošana
publiskajās ūdenstilpēs, uzlabots ekoloģiskais
līdzsvars starp barības ķēdē saistītiem plēsējiem.
Projekta īstenošanā tika iesaistīta biedrība
“Bauskas mednieku makšķernieku biedrība”, kas
pilnvarota organizēt licencēto makšķerēšanu
Lielupes
baseinā
Bauskas
novada
administratīvajā teritorijā. Partneris nodrošina
projekta ilgtspēju t.sk. zivju resursu sargāšanu,
iesaistot četras pašvaldības pilnvarotās personas.
Joma: Sociālā aizsardzība
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Sadarbībā ar Zemgales plānošanas
reģionu turpinās sadarbība pie projekta “Atver
sirdi Zemgalē!” īstenošanas. Projekta „Atver sirdi
Zemgalē” mērķis ir Zemgales reģionā palielināt
ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību
dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.
Projekta mērķa grupas: 1) pilngadīgas personas ar
garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem Valsts
finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju pakalpojumus un
pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz dzīvi
sabiedrībā kā pilngadīgas personas ar garīgā
rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var
nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā; 2)
ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz
17 gadu vecumam, kuri saņem valsts vai
pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju
pakalpojumus; 3) bērni ar funkcionāliem
traucējumiem;
4)
potenciālie
aizbildņi,
adoptētāji, audžuģimenes. Zemgales plānošanas
reģionam piešķirtie Eiropas Sociālā fonda
līdzekļi ir 5 709 424 EUR, projektā piedalās 21
pašvaldība. Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas sastāda 85 % Eiropas Sociālā fonda
līdzfinansējuma un 15 % valsts budžeta
finansējums. Projektu plānots īstenot līdz
2023.gada 31.decembrim.
Joma: energoefektivitātes pasākumi.
Izbūvētais jaunais veloceliņš Bauska –
Rītausmas atbilst Bauskas novada attīstības
programmas prioritātei mobilitāte un satiksmes
drošība, sniedz jaunas iespējas gan iedzīvotāju
mobilitātei, gan tūrisma attīstībai. Īstenojot
projektu, tika uzlabota satiksmes drošība, radītas
iespējas nodarboties ar aktīvo atpūtu, uzlabota
mobilitāte un veicināta zema CO2 ekonomikas
sasniegšana.
Hibrīda tehnoloģijas apgaismojuma stabs
ar jaudu 1,37 KW tika izbūvēts Īslīces pagasta
Bērzkalnu ciemā. Šāds vides elements apgaismes stabs Bauskas novadā ir pirmais, un
tas kalpo sabiedrības izglītošanai par
atjaunojamajiem energoresursiem.
2016.gada 24.martā nodota ekspluatācijā
Bauskas siltums katlu māja - Bauskas katlumājā
demontēto lielo jaudu gāzes katlu vietā uzstādīts
5 MW šķeldas katls ar dūmgāzu kondensatoru, un
demontētā 60 m augstā dūmeņa vietā izbūvēta
šķeldas pieņemšanas noliktava. Katlumājas
rekonstrukcijas rezultātā dabasgāzes patēriņa
īpatsvars samazinājies no 100% līdz 20%,
iegūstot siltumenerģijas gala tarifa samazinājumu
par 15 līdz 20 %. Kopējās objekta būvniecības
izmaksas 3 133 900 EUR

Sadarbībā ar Zemgales enerģētikas
aģentūru, dalība EnPC-INTRANS projektā,
“Apvārsnis 2020” programmā. Projekta mērķis ir
attīstīt
vietējās
spējas
un
kapacitāti
energoefektivitātes līgumu projektu attīstīšanai
un ieviešanai, lai uzlabotu sabiedrisko ēku un
sabiedrisko pakalpojumu energoefektivitāti
Eiropas valstu pārejas tirgos, lai tuvinātos zemu
oglekļa emisiju ekonomikai. Strauji augošās
enerģijas cenas kombinācijā ar CO2 emisiju
samazināšanas mērķiem bija galvenie vadmotīvi
izpratnes paaugstināšanai par publisko ēku un
pakalpojumu energoefektivitātes uzlabošanas
vajadzībām un iespējām. Enerģijas ietaupījumi
20 – 80% apmērā ir sasniedzami, ja pašvaldības
veiksmīgi mobilizē gan nepieciešamās zināšanas
un investīciju kapitālu.
Joma: uzņēmējdarbība
Konkursu “Bauskas novada uzņēmēju
gada balva 2016” organizēja Bauskas novada
dome sadarbībā ar novada Uzņēmējdarbības
konsultatīvo padomi. Konkurss papildina

uzņēmēju iniciatīvu „Mazā biznesa diena”, un
veicina iedzīvotāju lokālpatriotismu. Mazā
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biznesa diena tiek organizēta iniciatīvas ''Atbalsti
mazo biznesu'' ietvaros un ir viens no
publiskākajiem pasākumiem, kurā piedalīties var
ikviens sabiedrības loceklis. Mazā biznesa diena
visā Latvijā ir katra novembra trešajā sestdienā.
2016.gada 19.novembrī noslēguma pasākumā
pulcējās ap simts Bauskas novada uzņēmēji, lai
suminātu veiksmīgos, neatlaidīgos, spēcīgos un
pašaizliedzīgos, kuri ar savu darbu vairo novada
labklājību. 2016.gads ir otrais gads, kad Bauskas
novada pašvaldība godina novada uzņēmējus.
Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība

“Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”
(LTRK) un Jelgavas pilsēta sadarbībā ar Jelgavas
Ražotāju un tirgotāju asociāciju un AS “Latvijas
Gāze” atbalstu aicināja apmeklēt “Uzņēmēju
dienas Zemgalē 2016”. “Uzņēmēju dienas
Zemgalē 2016” ietvaros tika rīkota izstāde, kur
bija iespēja iepazīties ar ražotāju jaunāko
produkciju
un
pakalpojumu
sniedzēju
daudzveidīgo piedāvājumu gan atsevišķos
uzņēmumu stendos, gan novadu un pilsētu
pašvaldību organizētos kopstendos. Bauskas
novada stenda dalībnieki Zemgales uzņēmēju
dienās bija saldumu ražotāja SIA “Poļa nams”,
SIA “Baltic Napkins”, lietišķās mākslas studijas
“Stella”, atpūtas komplekss “Rožmalas”,
kokapstrādes uzņēmums SIA “Daba daba”.
2016. gadā tika pieņemts domes lēmums
par “LIAA Bauskas biznesa inkubatora”
atvēršanu Bauskas, Rundāles, Vecumnieku un
Iecavas novadu iedzīvotājiem. Sadarbības līgums
starp Bauskas novada pašvaldību un LIAA tika
parakstīts 2016.gada 11.jūlijā. 2016.gada
decembrī tika uzsākta projektu pieņemšana
biznesa inkubatorā. Bauskas biznesa inkubatorā
var vērsties topošie un esošie uzņēmēji (reģistrēti
ne ilgāk pirms 3 gadiem), lai saņemtu

konsultācijas, mentoru atbalstu, apmācības,
biznesa kontaktus un līdzfinansējumu.

Joma: Kultūras mantojums
Pārskata periodā uzsākti nozīmīgi
restaurācijas darbi V.Plūdoņa muzejā Ceraukstes
pagastā. Paredzēta klēts ēkas restaurācija tās

sākotnējā apjomā, atjaunojot arī zudušo klēts
daļu. Tas ietver demontāžas darbus, zemes
darbus, pagaidu konstrukciju izveidošanu esošā
karkasa stiprināšanai, pamatu mūrējuma
atjaunošanu, bojāto un deformēto akmeņu
nomaiņu, tīrīšanu, sienu un būvju karkasa
konstrukcijas restaurāciju un atjaunošanu, grīdas
pamatnes atjaunošanu, griestu un durvju
restaurāciju un atjaunošanu, apdares darbus.
Kopējās projekta izmaksas 97 507,03 EUR,
publiskais finansējums 45 000 EUR, Bauskas
novada pašvaldības līdzfinansējums 52 507,03
EUR.
Ratnīcai, jeb kūts ēkai paredzēta jumta
restaurācija/rekonstrukcija, griestu pārseguma
rekonstrukcija, ēkas fasādes restaurācija
(atjaunojot vēlāk aizbūvēto durvju ailu, likvidējot
vēlāk izbūvētās logailas un rekonstruējot ēkas
sākotnējo apdari – balsinājumu ar logailu, stūra
rustu un cokola dekoratīvo krāsojumu), logu un
durvju nomaiņa (maksimāli autentiskā izskatā),
ēkas elektroinstalācijas rekonstrukcija, grīdas
betonēšana,
pamatu
rekonstrukcija/
pastiprināšana un drenāžas ierīkošana. Kopējās
projekta izmaksas 100 977,79 EUR, publiskais
finansējums 45 000 EUR, Bauskas novada
pašvaldības līdzfinansējums 55 977,79 EUR.
Joma: sabiedrības līdzdalība.
Bauskas novada pašvaldība ik gadu
paredz līdzfinansējumu biedrībām ELFLA un
citu projektu īstenošanai. Tas nozīmē, ka
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pašvaldība
ir
piedalījusies
ar
savu
līdzfinansējumu biedrību iniciētos projektos, kur
pamatfinansējums ir ES fondu līdzekļi un

līdzfinansējums (galvenokārt 10% apmērā) tiek
segts no pašvaldības līdzekļiem.

Līdzfinansējums NVO iniciatīvu īstenošanai 2016.gadā

Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Iesniedzēja nosaukums, projekta nosaukums, projekta mērķis

Fonds "1836". Projekts "Aplido, Apceļo, Apmīļo Latviju". Mērķis
- līdz 2018.gadam gar Latvijas pierobežu izveidot aktīvās atpūtas
tūrisma ceļu, kas savienos kopā tūrisma pakalpojuma sniedzējus,
amatniekus un apskates objektus. Latvijai uz simtgadi uzdāvināt
iedvesmas grāmatu, filmu par ceļu "1836".
Kultūras vēstures biedrība "Galms". Projekts "16, 17,gs. Kurzemes
un Zemgales hercogistes pilsētnieku apavi un tērpu aksesuāri
kultūras vēstures programmām". Mērķis ir paplašināt 16.gs.
Kurzemes un Zemgales hercogistes laika kultūras vēstures
iedzīvināšanas iespējas un pieejamību Bauskas novadā
iedzīvotājiem un tūristiem.
Biedrība "Codes malēji". Projekts "Bauskas rudens velobrauciens
2016". Mērķis noorganizēt Bauskas rudens velobraucienu, veicināt
velokustības attīstību.
Biedrība "Vizuālās kultūras klubs". Projekts "Dokumentālā filma
ar darba nosaukumu "Bauskas tilti"". Mērķis uzņemt filmu par
Bauskas pārceltuvēm un tiltiem.
Biedrība "Meistars Gothards". Projekts "Pols Sezāns un Vilhelms
Purvītis ciemos pie Meistara Gotharda" - radošās darbnīcas,
izstāde, lekcija un plenērs". Mērķis veicināt iedzīvotāju zināšanas
par mākslas klasiku.
Biedrība "Meistars Gothards". Projekts "Trīspadsmitais
starptautiskais mākslas plenērs "Bauskas vasara 2016"". Mērķis
turpināt ilggadīgo starptautisko glezniecības plenēru tradīciju
Bauskā.
Biedrība "Bauskas vecpilsēta". Projekts "VI Pagalmu svētki un IV
Putras godēšana Bauskas vecpilsētā 2016. gadā". Mērķis turpināt
attīstīt svētkus kā tūrisma produktu Bauskā.
Biedrība "Sporta klubs "Bauskas Zemgaļi"". Projekts
"Aizsargvaļņa izveide trokšņu līmeņa samazināšanai". Mērķis radīt
troksni slāpējošu sienu, lai mazinātu troksni, kas rodas šaušanas
laikā.
Biedrība "Apvienība JUMS". Projekts "Garākā Bauskas vasara".
Mērķis - jauniešu brīvā laika pavadīšanas dažādošana un kvalitātes
uzlabošana, piedāvājot jauniešiem aktuālas, inovatīvas un saistošas
nodarbes.
Kopā

Projekta
kopējā
summa
EUR

Bauskas
novada
domes
līdzfinansējums EUR

10000

1000

3702

1547,77

3290

1100

4900

1550

1069,68

819,68

3624

2094

2684

2304

3700

2500

4070

2495

37039,68

15410,45
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Projektu konkurss “Mēs savam
novadam” Ņemot vērā iedzīvotāju vēlmi aktīvi

līdzdarboties novada attīstībā, 2016.gadā
pašvaldība organizēja projektu konkursu ar mērķi

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

veicināt
sabiedriski
nozīmīgu
projektu
īstenošanu, kas uzlabotu dzīves kvalitāti novada
iedzīvotājiem un attīstītu sadarbību starp
pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un
uzņēmējiem.
Konkursa pamatā ir ideja: pašvaldība
savās iespēju robežās cenšas finansiāli atbalstīt
tās iedzīvotāju grupas, kuras ir gatavas ieguldīt
laiku, lai uzlabotu savu apkārtējo vidi.
Konkursā
startēt
varēja
novadā
reģistrētās nevalstiskās organizācijas, idejas
realizācijai saņemot līdz 1000 EUR. Pašvaldības
finansiālais atbalsts mudina cilvēkus realizēt
savus sapņus un īstenot ieceres. Nelielais
“grantu” konkurss parāda, cik daudz cilvēki spēj
paveikt ar nelielu pašvaldības finansējumu, bet
lielu pašieguldījumu - darbu, laiku, materiāliem
un citiem pašu sagādātiem resursiem. Projektu
konkurss ne tikai uzlabo dzīves un apkārtējās
vides kvalitāti, bet arī saliedē kopienu, attīsta
sadarbību un nostiprina piederības izjūtu.

Atbalstīto projektu saraksts 2016.gadā
Projekts
Iesniedzējs, vieta
Bērnu rotaļu un atpūtas laukums "Bērzu
Biedrība "Labums", Bērzi, Īslīces pagasts
bērniem un mazbērniem"
Muzicē un priecīgs audz
Biedrība "Bauskai un mūzikai", Bauska
Mednieku mājas "Mežirbes" jumta Biedrība "Mednieku biedrība Irši", Vecsaules
atjaunošana
pagasts
Rītausmu ciema sporta un atpūtas Biedrība "Rītausmu nami", Rītausmas, Īslīces
teritorijas apzaļumošana
pagasts
Zaļās klases izveidošana Vecsaules Biedrība "Domāsim, darīsim", Vecsaule, Vecsaules
pamatskolā
pagasts
Biedrība "Ģimeņu, kurās ir cilvēki ar
Darām reizē!
funkcionāliem traucējumiem, biedrība "Ābulis""
Sociāls projekts radošums vieno
Nodibinājums "Palīdzēsim.lv"
Basām kājām
Biedrība "Paaudžu tilts"
Radošās
dienas
skolas
bērniem
Biedrība "Bauskas sākumskolas padome"
"Kalendāra karuselis"
Brunavas Sv. Jāņa Kristītāja Romas
Reliģiska organizācija "Brunavas Romas katoļu
katoļu baznīcas un zvanu torņa fasādes
draudze", Brunava, Brunavas pagasts
atjaunošana
Biedrība "Ceraukstes pagasta attīstības biedrība
Gribi labi justies - kusties
"Rudenāji"", Mūsa, Ceraukstes pagasts

2016.gadā atzinīgi novērtētie projekti un
nacionālas nozīmes pasākumi.
Konkursā “Latvijas būvniecības gada
balva” noskaidroti Latvijas labākie būvnieki un
būves. Pirmā vieta nominācijā „Inženierbūve jaunbūve” piešķirta gājēju tiltam pār Mūsas upi
Bauskā.
Bauskas novada pašvaldība saņem Valsts
kontroles Atzinības rakstu par atklātu un
publiskajā telpā pārskatāmu sabiedrības
informēšanu par Valsts kontroles revīzijā par

finanšu līdzekļu kultūrai, atpūtas un sporta
pasākumiem izmantošanas lietderību un
atbilstību normatīvo aktu prasībām sniegto
ieteikumu ieviešanu. Valsts kontrole 2016.gada
pavasarī noslēdza apjomīgu revīziju 13
pašvaldībās, un jau revīzijas laikā ar Bauskas
novada pašvaldību izveidojās ļoti konstruktīva
sadarbība. “Pašvaldības pārstāvji nevairījās atzīt
nepilnības, bet aktīvi sāka sakārtot attīstības
plānošanas un finanšu vadības jautājumus
kultūras, atpūtas un sporta jomā. Turklāt tas tika
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darīts atklāti un pārskatāmi publiskajā telpā,”
norāda valsts kontroliere Elita Krūmiņa.
Konkursā „Draudzīgs velosipēdistam”,
kas tika īstenots Eiropas Komisijas iniciētās
kampaņas „Pārvietojies gudri” jeb Do the right
mix ietvaros, Bauskas novada pašvaldības iestāde
„Bauskas novada administrācija” saņēma Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
apliecinājumu „Draudzīgs velosipēdistam 2016”.

Šādus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
apliecinājuma rakstus saņēma tās pašvaldības,
uzņēmumi un iestādes, kas ir izbūvējušas vai
nodrošinājušas riteņbraucējiem aktuālu un drošu,
normatīvajiem
aktiem
atbilstošu
veloinfrastruktūru, veicinājušas velotūrismu vai
kā citādi vecinājušas velokultūras attīstību un
velosipēda kā dienesta vai ikdienas transporta
izmantošanu.
2016.gada 6.-7.jūlijā, Bauskā tika
uzņemta Kohēzijas politikas Eiropas Savienības
Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.
gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas
ikgadējā izbraukuma
sēde.
Uzraudzības
komitejas sēdē tika izskatīts ES fondu ieviešanas
progress un citi aktuālie jautājumi. Uzraudzības
komitejā piedalījās arī Eiropas Komisijas
pārstāvji - Reģionālās un pilsētu politikas
ģenerāldirektorāta Igaunijas, Somijas un Latvijas
nodaļas vadītāja Angela Martinesa Sarasola
(Angela Martinez Sarasola) un Nodarbinātības,

sociālo lietu un iekļaušanas ģenerāldirektorāta
Baltijas valstu un Somijas nodaļas vadītājs

Egberts Holtis (Egbert Holthuis).
2016. gada 6. un 7. oktobrī Bauskā notika
Baltijas valstu ministru, kas atbild par reģionālās
attīstības jautājumiem, tikšanās. No Latvijas tajā
piedalījās vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs Kaspars Gerhards, Igauniju
pārstāvēja publiskās administrācijas ministrs
Arto Āss (Arto Aas), savukārt Lietuvu – iekšlietu
ministrs Tomass Žilinskas (Tomas Žilinskas).
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5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Komunikācijai ar sabiedrību ir nozīmīga
loma ikvienas pašvaldības ikdienas darbā.
Komunikācijas
process
ir
divvirzienu
informācijas plūsma. Tās ietvaros pašvaldība
informē sabiedrību par aktuālo pašvaldības darbā,
kā arī tiek paustas un apzinātas vietējās kopienas
vēlmes, tiek saskaņotas dažādu sabiedrības grupu
vajadzības un intereses, tiek meklēts sabiedrības
atbalsts topošiem un pieņemtiem lēmumiem.
Bauskas novada pašvaldība allaž ir pievērsusi
īpašu uzmanību tam, lai komunikācijas process
noritētu raiti, būtu vispusīgs un iedzīvotājiem
saistošs. Būtiski ir nodrošināt atgriezenisko saiti,
iedrošināt iedzīvotājus viedokļa paušanai, vēlmju
un interešu izteikšanai.
Komunikāciju ar sabiedrību Bauskas
novada pašvaldībā līdz 2016.gada jūlijam
nodrošina Sabiedrisko attiecību un tūrisma
nodaļas speciālisti. 2016.gada 30.jūnija domes
sēdē tiek pieņemts lēmums reorganizēt Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” Sabiedrisko attiecību un tūrisma
nodaļu, sadalot divās atsevišķās nodaļās un
izveidojot Sabiedrisko attiecību nodaļu un
Bauskas Tūrisma informācijas centru. Lēmums
stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā. Jūlijā norit
konkurss uz Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja vietu, savukārt 2016.gada 25.augusta
domes sēdē tiek apstiprināts Sabiedrisko attiecību
nodaļas reglaments. Nodaļā strādā trīs darbinieki
– nodaļas vadītājs un divi sabiedrisko attiecību
speciālisti.
Sabiedrisko attiecību nodaļas mērķis ir
veicināt Bauskas novada un Bauskas novada
pašvaldības atpazīstamību un pozitīvu reputāciju
reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī kā arī
nodrošināt objektīvas un precīzas informācijas
pieejamību pēc iespējas plašākai sabiedrības
daļai.
Sabiedrisko attiecību nodaļas darbinieki
plāno, vada un koordinē pašvaldības darbību
sabiedrisko attiecību jautājumos, nodrošina
pašvaldības publicitāti, reklāmu, atpazīstamību,
izmantojot dažādus informācijas aprites resursus,
pašvaldības publiskās informācijas pieejamību un
kvalitāti, oficiālā viedokļa paušanu un
informācijas izplatīšanu presē un citos masu
informācijas
līdzekļos,
informē
masu
informācijas līdzekļus par aktualitātēm, sagatavo
atbildes uz masu mediju iesniegtajiem
jautājumiem. Nodaļas kompetencē ietilpst arī
Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā
apjomā un kārtībā, kā arī pēc domes
priekšsēdētāja vai iestādes vadītāja norādījuma

pašvaldības normatīvo aktu un sludinājumu
publicēšana laikrakstos, Eiropas Komisijas
noteikto obligāto ES fondu projektu publicitātes
prasību, kā arī rekomendāciju komunikācijai par
Eiropas Savienības fondiem izpilde, pašvaldības
administrācijas struktūrvienību un iestāžu par
pašvaldības
oficiālo
nostāju
konkrētos
jautājumos informēšana; preses konferenču un
citu mediju pakalpojumu organizēšana, preses
publikāciju analīze un nepieciešamības gadījumā
kļūdainas vai neprecīzas informācijas labošanas
organizēšana.
Nodaļas
darbinieki
veic
sabiedriskās domas izpēti par pašvaldības
darbību un sniegtajiem pakalpojumiem,
nodrošina pašvaldības oficiālo apbalvojumu
sagatavošanu un to pasniegšanu, portāla
www.bauska.lv satura veidošanu, sagatavo
izdošanai pašvaldības informatīvo izdevumu
„Bauskas Novada Vēstis”, nodrošina pašvaldības
oficiālo prezentāciju un prezentācijas priekšmetu
sagatavošanu, maksas publikāciju sagatavošanu
un publicēšanu, kā arī piedalās pašvaldības
ikgadējā publiskā pārskata sagatavošanā un tā
publicitātes nodrošināšanā, organizē domes
vadības, struktūrvienību, iestāžu vadītāju un
darbinieku mācības par sadarbības formām,
metodēm, principiem ar presi un citiem masu
informācijas
līdzekļiem.
Tāpat
nodaļas
uzdevumos ietilpst Pašvaldības zīmolvedības un
teritoriālā mārketinga stratēģijas izstrāde un
īstenošana, novada simbolikas lietošana un
izmantošana atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Ārvalstu sakaru jomā Sabiedrisko attiecību
nodaļa koordinē ārvalstu sakarus pašvaldībā,
organizē ārvalstu delegāciju vizītes, piedalās
projektos, kas veicina pašvaldības tēla
popularizēšanu un atpazīstamību.
2016.gada 15.aprīlī tika noslēgts līgums
ar SIA “NOCTICUS” par Bauskas novada zīmola
attīstības stratēģijas pētnieciskās daļas izveidi.
Rezultātā tika iegūts ļoti vērtīgs pētījums, kuru
plānots izmantot par pamatu novada Marketinga
stratēģijas un vizuālās identitātes izstrādei.
Galvenie secinājumi, kas izriet no veiktā pētījum
– ar Bauskas novada saukli – “Bauskas novads,
novads, kur satiekas”, viss ir kārtībā, to tikai
jāpiepilda ar saturu un jāpārdomā, kā tajā ietverto
ideju veiksmīgāk parādīt plašākai sabiedrībai.
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Informācijas tehnoloģijas – starpnieks starp
pašvaldību un sabiedrību

Komunikāciju ar sabiedrību būtiski
ietekmē informācijas tehnoloģiju attīstība un
komunikācijas kanālu daudzveidība. 2016.gadā
tiek veikti atsevišķi uzlabojumi pašvaldības
mājas lapā, lai nodrošinātu labāku lapas
pārskatāmību. Mājas lapa, kas tika izveidota
2014.gadā ir lietderīgs rīks novada iedzīvotājiem,
sniedzot iespēju aktīvi iesaistīties pašvaldības
ikdienas darbā.
Sadaļā
„Pakalpojumi”
pieejamas
iesniegumu veidlapas. Tur atrodamas veidlapu
formas gan iesniegumam domei, gan
administrācijai. Tāpat pieejamas arī iesnieguma
veidlapas jautājumiem, kas skar izglītību,
nekustamo īpašumu, dzīvojamo telpu jautājumus,
kā arī Atļauju un licenču komisijas kompetencē
esošo jautājumu iesniegumu veidlapu paraugi.
Operatīvās rīcības dienests ir rīks, kā
Bauskas novada iedzīvotāji ātri un ērti var
informēt pašvaldību par bojājumiem ielu,
apgaismojuma
infrastruktūrā,
pilsētvidē,
klaiņojošiem dzīvniekiem u.tml. jautājumiem, un
pašvaldības darbinieki spētu operatīvi bojājumus
novērst. Gada laikā, kopš jaunās mājas lapas
darbības, šo sadaļu iedzīvotāji izmantojuši
samērā aktīvi, uzdodot jautājumus un informējot
par dažādām situācijām pilsētā un novadā un
saņemot operatīvas atbildes no speciālistiem par
konkrētās problēmas risinājumu.
Forums ir vieta Bauskas novada
pašvaldības mājas lapas apmeklētāju viedokļu
apmaiņai un konstruktīviem priekšlikumiem ar
pašvaldības darbību saistītām tēmām.
Ja forums ir paredzēts viedokļu apmaiņai,
tad sadaļā „Pašvaldība atbild” mājas lapas
lietotāji var uzdot jautājumus novada pašvaldības
speciālistiem, savukārt ja izskatāmais jautājums
ir plašāks un to nav iespējams uzdot pāris

teikumos, iespējams nosūtīt vēstuli pašvaldībai.
Mājas lapā reģistrētiem lietotājiem ir iespēja
izteikt savu viedokli par mājas lapā ievietotajām
publikācijām komentāra veidā.
Informācija interneta vietnē tiek regulāri
aktualizēta, tiek publicēti aktuālie jaunumi gan
par kultūras pasākumiem, gan dažādām citām
pašvaldības darbības jomām. Mājas lapā
iespējams skatīt pilnu domes lēmumu tekstu,
domes sēžu protokolus un audioierakstus.
Pieejami saistošie noteikumi, nolikumi un citi
pašvaldības normatīvie dokumenti. Atsevišķas
sadaļas mājas lapā ir lielākajām pašvaldības
iestādēm,
kapitālsabiedrībām,
pagastu
pārvaldēm, pieejama informācija par aktuālajiem
iepirkumiem, kā arī jau notikušajām iepirkumu
procedūrām, iespējams saņemt informāciju par
dažādiem
pašvaldības
sniegtajiem
pakalpojumiem, piedalīties dažādās pašvaldības
organizētās aptaujās.
Bauskas novada pašvaldība turpina
aktīvi darboties sociālajos tīklos. Pašvaldībai
izveidoti lietotāja konti tādās interneta vietnēs kā

www.draugiem.lv,
www.facebook.com.
Lielākais sekotāju skaits šobrīd ir pašvaldības
kontam sociālajā vietnē www.facebook.com.
Vēl viena iespēja komunikācijai ar
sabiedrību
ir
interaktīvie
pašvaldības
informācijas stendi, kas jau kopš 2012.gada
izvietoti trīs vietās Bauskas pilsētā – Bauskas
poliklīnikā, Bauskas autoostā un TC „RIMI”
Bauska. Šajos stendos tiek straumēta informācija
par aktuālajiem pasākumiem pilsētā un novadā,
tāpat
iedzīvotāji
tiek
informēti
par
nozīmīgākajiem pieņemtajiem lēmumiem un
citām būtiskām pašvaldības ikdienas norisēm.
Bauskas Novada Vēstis
Lai informētu iedzīvotājus un īstenotu
nodaļas
kompetencē
esošos
uzdevumu,
pašvaldībā ik mēnesi tiek izdots informatīvais
izdevums „Bauskas Novada Vēstis”, kas bez
maksas tiek izplatīts visās pagastu pārvaldēs un
novada administratīvajā centrā. Pašvaldības
izdotais informatīvais izdevums atspoguļo
informāciju par novada domē pieņemtajiem
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lēmumiem, saistošo noteikumu un paskaidrojuma
rakstu pilnu tekstu, informāciju par sabiedrībai
būtiskām aktivitātēm – publisko apspriešanu,
teritorijas plāna izstrādi, par deputātu tikšanās
reizēm ar iedzīvotājiem, par novadā īstenotajiem
projektiem, konkursiem u.c., kur pašvaldībai ir
svarīgi zināt novada iedzīvotāju viedokli.
Pašvaldības informatīvā izdevuma tirāža ir 8 000
eksemplāru. Lai iedzīvotāji saņemtu izvērstu un
daudzpusīgu informāciju par pašvaldības darbu,
tā
aktualitātēm,
problēmjautājumiem,
gatavotajiem un pieņemtajiem lēmumiem,
pašvaldība un tās struktūrvienības regulāri
informē iedzīvotājus, risinot viņiem aktuālus
jautājumus. „Bauskas Novada Vēstīs” tiek
atspoguļota arī nevalstisko organizāciju sniegtā
informācija, tādējādi sekmējot gan informācijas
pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem, gan
veidojot sabiedrības pārstāvju tiešu iesaisti
pašvaldības finansētā informatīvā izdevuma
veidošanā.
Savu
viedokli
pašvaldības
informatīvajā izdevumā izteikt var arī novada
iedzīvotāji. Sākotnēji „Bauskas novada Vēstis”
par informācijas paušanas platformu varēja
izmantot arī novada domes deputāti rubrikā
„Deputāta sleja”, taču 2016.gada 25.augusta
domes sēdē deputāti nobalsoja par grozījumiem
Bauskas novada pašvaldības laikraksta „Bauskas
Novada Vēstis” nolikumā. Kopš 2016.gada
1.septembra, kad stājās spēkā 2016.gada
25.augusta domes sēdes lēmums, nevienam no
deputātiem netiek nodrošināta iespēja paust savu
viedokli pašvaldības informatīvajā izdevumā.
Saistībā ar veiktajiem grozījumiem
pašvaldībā tika saņemt Latvijas Republikas
Tiesībsarga informācijas pieprasījums sakarā ar
ierosināto pārbaudes lietu Nr.2016 – 38 – 10C par
iespējamo tiesību uz vārda brīvību un
vienlīdzīgas attieksmes pārkāpumu. Pārbaudes
lieta ierosināta pamatojoties uz Tiesībsarga birojā
saņemto personas iesniegumu. Pašvaldība
sniedza Tiesībsargam prasīto informāciju.
2017.gada 23.maijā tika saņemts Tiesībsarga
atzinums pārbaudes lietā Nr. 2016-38-10C.
Atzinuma pavadvēstulē teikts - pārbaudes lietā
tika konstatēts, ka nav pārkāptas Satversmes
100.pantā un Eiropas Cilvēktiesību un
pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10.pantā
garantētās tiesības. Apkopojot pārbaudes lietas
Nr.2016-38-10C
materiālus
Tiesībsargs
konstatēja, ka 1. Pašvaldību informatīvie
izdevumi veic sabiedrisko attiecību, nevis
žurnālistikas
funkciju.
Tiem
nepiemīt
redakcionālā neatkarība likuma „Par presi un
citiem masu informācijas līdzekļiem” likuma
izpratnē; 2. Pašvaldību informatīvo izdevumu

galvenais mērķis ir nodrošināt sabiedrības
informētību, atspoguļojot politiski neitrālu
saturu; 3. Pašvaldību informatīvajā izdevumā ir
nepieciešams nodrošināt informācijas dažādību,
kas būtu pieejama sabiedrībai, tomēr veids, kādā
tas tiek nodrošināts, ietilpst ekskluzīvā
pašvaldības kompetencē; 4. Bauskas novada
dome, pieņemot 2016.gada 25.augusta lēmumu
„Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības
laikraksta „Bauskas Novada Vēstis” nolikumā”
nav pārkāpusi savas rīcības brīvības robežas.
Sadarbība ar plašsaziņu līdzekļiem Bauskas
novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciālisti aktīvi sadarbojas ar reģionālajiem un
valsts mēroga plašsaziņas līdzekļiem. Regulāri
sniedz atbildes uz žurnālistu sagatavotajiem
jautājumiem. Aktīva sadarbība Bauskas novadam
izveidojusies arī ar Zemgales Plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciālistiem un ziņu
aģentūru LETA. Pašvaldības sūtītās preses relīzes
tiek publicētas arī portālos delfi.lv, kasjauns.lv un
citos. Regulāra sadarbība pašvaldībai ir ar TV
Spektrs, kuru veidotie sižeti tiek translēti LTV 1
dienas ziņās. Pašvaldībā 2016.gadā bija noslēgts
līgums ar Radio Skonto par iknedēļas ziņu
raidījumiem trešdienās, kur plašai radioklausītāju
auditorijai bija iespēja dzirdēt informāciju par
svarīgākajām aktualitātēm novadā.
Sabiedriskās aktivitātes un tikšanās ar
iedzīvotājiem
Lai nodrošinātu veiksmīgu atgriezenisko
saiti ar sabiedrību, ļoti nozīmīgas ir klātienes
tikšanās ar iedzīvotājiem, jo to laikā pašvaldības
speciālisti var ne vien sniegt informāciju un
atbildēt uz jautājumiem, bet arī uzklausīt
sabiedrības viedokli. Kā pašvaldības vadošās
amatpersonas, tā speciālisti savu iespēju robežās
apmeklē visus sabiedriskos pasākumus neatkarīgi
no tā vai tajā ir tikai viesi, vai pasākuma
organizētāji. Pašvaldība vienmēr bijusi atvērta
iedzīvotāju vēlmei veidot dialogu.
Bauskas novada pašvaldība rūpējas par
to, lai pašvaldības iedzīvotāji justos pagodināti
sev īpašos svētkos, kā arī viņu devums tiktu
novērtēts.
2016.gadā Bauskas novada pašvaldība
nozīmīgās dzīves jubilejās suminājusi 42
iedzīvotājus, sveikti 51 Zelta kāzu pāris un 7
Dimanta kāzu pāri. Suminātas 220 jaundzimušo
ģimenes.
Pašvaldība 2016.gadā pasniegti 114
Bauskas novada pašvaldības apbalvojumi.
Pašvaldības apbalvojumu par mūža ieguldījumu
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saņēmušas 5 personas, par goda pilsoņiem
kļuvuši 2 novadnieki, pasniegti 19 Goda raksti,
48 Atzinības raksti, un 40 Pateicības raksti.
2016.gadā
pašvaldība
iedzīvotājus
aicināja piedalīties divu pašvaldībai būtisku
jautājumu publiskajā apspriešanā:
- Sākotnējā sabiedriskā apspriešana SIA
“Zemgales EKO” plānotai darbībai - esošās
infrastruktūras paplašināšanai sadzīves atkritumu
apglabāšanas poligonā "Grantiņi", Bauskas
novada Codes pagastā un Iecavas novadā;
- Publiskā apspriešana par kazino, spēļu zāļu,
bingo zāļu, totalizatoru vai derību likmju
pieņemšanas
vietām
Bauskas
novada
administratīvajā teritorijā tajā skaitā par zartspēļu
zāles atrašanos tirdzniecības kompleksa telpās
Pionieru ielā 2, Bauskā un par azartspēļu biznesa
paplašināšanos tirdzniecības kompleksa telpās
Pionieru ielā 2.
Viens no pozitīvas komunikācijas
veicināšanas rīkiem 2016.gadā bija arī konkurss
„Bauskas novada rota”. Konkursam kopumā bija
pieteikti 16 īpašumi. Visvairāk konkursā tika

pieteiktas individuālās dzīvojamās mājas lauku
teritorijā, nominācijā „Sakoptākā individuālā
dzīvojamā māja un viensēta lauku teritorijā” –
deviņi īpašumi. Uzvarētāja tituls nominācijā
„Sakoptākā individuālā dzīvojamā māja un
viensēta lauku teritorijā” tika piešķirts Vārnu
ģimenes īpašumam „Rītausmas”. Nominācijā
„Sakoptākā daudzdzīvokļu māja” par dalību
konkursā atzinība piešķirta mājai „Upītes”
Gailīšu pagastā, nominācijā „Sakoptākais
lauksaimniecības
uzņēmums”–
Īslīces
pagasta
SIA „PS Līdums”, nominācijā
„Sakoptākais uzņēmums” – SIA „D.M.I.
Dālderi” Ceraukstes pagastā.
Lai dažādotu iedzīvotāju brīvā laika
aktivitātes Bauskas Rātslaukumā tika izveidota
publiska sintētiskā ledus slidotava, kas
iedzīvotājiem bija pieejama bez maksas. Tika
plānots, ka slidotava darbosies piecus mēnešus,
rudens un ziemas sezonā.

Kultūra
2016.gads bija bagāts kultūras
notikumiem,
spodrinātas
tradīcijas
un
iedzīvinātas jaunas idejas.
Jaunu koncepciju un skanējumu
2016.gadā ieguva Bauskas novada svētki. Tika
pieņemts lēmums, ka Bauskas novada svētki ik
gadu aizritēs citā Bauskas novada pagastā. Pirmie

svētki atbilstoši jaunajai koncepcijai 2.jūlijā tika
organizēti Dāviņu pagastā, gleznainajā Bruknas
muižā. To ietvaros noritēja vairākas aktivitātes
starptautiskās sadarbības veicināšanai ar
sadraudzības pašvaldībām no Pakrojas un
Radvilišķiem Lietuvā, Ripinas Polijā un
Hedemoras Zviedijā.
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Laikā no 8.-9.jūlijam Bauska uzņēma
kantrīmūzikas cienītājus. Spītējot pasākuma

organizatoru nesaskaņām, kas rezultējās ar
diviem Kantrī mūzikas festivāliem – Ogrē un
Bauskā, Bauskas pasākums bija plaši pameklēts
un, pēc apmeklētāju teiktā, viens no labākajiem
līdz šim notikušajiem Kantrī mūzikas festivāliem.
Septembrī, kā tas tradicionāli ierasts,
Bauskas vecpilsētu piepildīja putras smarža.
Pagalmiņu un putras godēšanas svētku lustes arī
2016.gadā pulcēja viesus ne vien no Bauskas un
novada, bet arī no tuvākiem un tālākiem kaimiņu
novadiem.
Iedibinātas arī jaunas svētku tradīcijas.
2016.gada 5.-6.augustā pirmo reizi notika

Bauskas pilsētas svētki „Bauskas smeķis”. Divu
dienu garumā dažādās pilsētas vietās risinājās
svētku aktivitātes. Lai gan laikapstākļi svētku
baudītājus nelutināja, centrālos pasākumus
apmeklēja prāvs skaits apmeklētāju.
Jauna pasākuma tradīcija aizsākta arī
Bauska pilī. Tur 2016.gadā pirmo reizi
norisinājās Kurzemes-Zemgales hercogu Ketleru

laika mūzikas un mākslas festivāls „Vivat
Curlandia!” 16.un 17.jūnijā koncerti norisinājās
kā Bauskas pilī, tā Rātsnamā un Sv.Gara baznīcā.
Ar pašvaldības atbalstu 17.septembrī
starts tika dots jau otrajam „Bauskas velo
Rudens” braucienam. Šogad pasākums pulcēja
343 lielus un mazus velobraucējus.
Novembris Bauskas novadā 2016.gadā
bija īpaši patriotisks, jo 3. un 4.novembrī Bauskā
norisinājās pasākums „Latviešu karavīrs laikmetu
griežos”. Pasākums pulcēja ap 200 jauniešu
vecumā līdz 18 gadiem no dažādām Latvijas
jaunatnes organizācijām - Jaunsardzes, biedrības
„Latvijas mazpulki”, biedrības „Latvijas Skautu
un gaidu centrālā organizācija”, kā arī Bauskas
novada skolu jaunatne.
Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Sadarbība ar nevalstisko sektoru
pašvaldībai ir ļoti nozīmīga, jo nevalstiskās
organizācijas apvieno aktīvu vietējās sabiedrības
kodolu, kuri kopīgi cenšas sasniegt kādu vienotu
mērķi.
Bauskas novada pašvaldība aktīvi
atbalsta nevalstisko organizāciju (NVO)
iniciatīvas, piešķirot līdzfinansējumu viņu
iecerēm un idejām.
Tāpat pašvaldība regulāri atbalsta
dažādas nevalstisko organizāciju ieceres un
idejas, kas nav saistītas ar vēl kāda, ārēja
finansējuma piesaisti.
Kā jau minēts augstāk, 2016.gadā pirmo
reizi norisinās pašvaldības finansēts projektu
konkurss „Mēs savam novadam”. Projektu
konkursā atbalstu savām iecerēm var gūt
nevalstiskās organizācijas. Konkursa mērķis -

veicināt sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski
nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanu
Bauskas novada teritorijā, uzlabojot dzīves
kvalitāti novada iedzīvotājiem, kā arī veicināt
atbildību par savas dzīves vides un dzīves
kvalitātes uzlabošanu un attīstīt sadarbību starp
pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un
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uzņēmējiem;. Piešķirtais Bauskas novada
pašvaldības finansējums bija 10 000,00 EUR
Projektu realizētāju līdzfinansējums īstenoto
projektu ietvaros 5 810,09 EUR. Projekta
īstenošanas laiks - līdz 2016.gada 30.decembrim.
2016.gadā tika atbalstīti 11 projekti. Ar projektos
paveikto iespējams iepazīties Bauskas novada
pašvaldības interneta vietnē www.bauska.lv
sadaļā “Līdzdalība”.
http://www.bauska.lv/allfiles/files/projektu_sara
ksts_majas_lapai_2016_labots.pdf
Regulāri pašvaldības sadarbības partneri
NVO sektorā ir biedrības „Bauskas rajona lauku
partnerība”, „Par pozitīvu sabiedrību”, Māmiņu
klubs „Stīga”, „Kalna svētību kopiena”,
„Bauskas vecpilsēta”, „Uzņēmēju klubs
„Bauska’97” „Īslīces pagasta sieviešu klubs
„Rītausma””, Jauniešu apvienība „JUMS”,
„Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”,
„Saulupe”, „Bauskas Jauniešu integrācijas klubs
„Strops-39”, „Bauskas sākumskolas padome”,
„Labums”, „Rūnu raksti”, „Iniciatīvu centrs”,
„Sadarbības tilts”, „Bauskas mednieku un
makšķernieku biedrība”, „Ābulis”, Invalīdu
sporta un rehabilitācijas biedrība „Bauska””,
„Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas”
Bauskas nodaļa, „Latvijas Sarkanais Krusts”,
„Bauskas Invalīdu biedrība”, „Bauskas Politiski
represēto apvienība”, “Politiski represēto klubs
„Rēta””.
.

Sadarbībā ar biedrību „Bauskas
vecpilsēta” ik gadu septembrī Bauskas vecpilsētā
tiek organizēti pagalmiņu svētki un putras
godēšanas festivāls. Kpā ar Jauniešu apvienību
„JUMS” tiek plānotas un īstenotas idejas
jaunatnes brīvā laika un tālākizglītības iespēju
pilnveidē, „Latvijas SOS Bērnu ciematu
asociācija” ir nenovērtējams partneris dažādu
sociālo projektu īstenošanā, „Uzņēmēju klubs
„Bauska’97” darbojas kā asociētais partneris
pašvaldības īstenotos projektos, kā arī aktīvi

iesaistās uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes
darbā. NVO sektora idejas ir īpašas tādēļ, ka tās
ir radušās iedzīvotāju iniciatīvas rezultātā. Tieši
tādēļ pašvaldība ir īpaši priecīga, ka ar savu
materiālu vai nemateriālu ieguldījumu var
iesaistīties šo ideju īstenošanā
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6. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS
Bauskas novada pašvaldības ārējo un
starptautisko sakaru politikā svarīga vieta ir
atvēlēta kultūras, sporta, izglītības un sociālajiem
jautājumiem. Bauskas novada pašvaldībai ir
noslēgti sadraudzības līgumi ar piecu valstu
pašvaldībām: Hedemora (Zviedrijas Karaliste),
Pakroja (Lietuvas Republika), Radvilišķi
(Lietuvas Republika), Ripina (Polijas Republika)
un Nāhoda (Čehijas Republika) un Hašūri
(Gruzija).
2016.gada augustā tika parakstīta vēl
viena
vienošanās
par
partnerattiecību
nodibināšanu un sadarbību starp Bauskas novada
pašvaldību un Sorokas rajona pašvaldību
(Moldovas Republika). Vienošanās paredz, ka,
galvenais reģionālās sadarbības mērķis ir
stiprināt savstarpējās attiecības starp tautām,
reģioniem un pašvaldībām un sekmējot
produktīvas sadarbības attīstību starp vietējām
kopienām,
valsts,
kultūras
un
sporta
organizācijām, kā arī uzņēmumiem. Puses
apņemas attīstīt abpusēji izdevīgu sadarbību un
sekmēt pieredzes apmaiņu šādās nozarēs:
kultūras, mākslas un sporta attīstība; bērnu un
jauniešu atbalsta programmas; ekoloģija un dabas
resursu racionāla izmantošana; vietējo pārvalžu
labās prakses pārņemšana; tūrisma, tajā skaitā
ārstnieciskā tūrisma attīstība; kopīgu atbalsta
programmu īstenošana; uzņēmējdarbības vides
attīstība; sociālā joma.
Parakstītais sadarbības līgums ir rezultāts
no 2016. gada 24. līdz 30. jūlijam Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
un Latvijas Lauku forumu organizētajai vasaras
skolu-nometnei Moldovas kolēģiem. Šī projekta

ietvaros Latvijā ieradās 30 cilvēku delegācija.
Vasaras skolas-nometnes mērķis bija stiprināt
Moldovas reģionu, pašvaldību un NVO
speciālistu profesionālo kapacitāti, sniedzot
metodisku un praktisku atbalstu projektu
izstrādei uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības
jautājumos reģionālā un vietējā līmenī, kā arī
veicināt Latvijas un Moldovas reģionu un
pašvaldību sadarbību. Vasaras skolas-nometnes
dalībnieki bija Moldovas Ziemeļu, Centrālā,
Dienvidu, Gagauzijas reģionu, to pašvaldību un
nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji. Vizītes
pirmajās dienās delegācijas pārstāvji dalījās
grupās un devās pieredzes apmaiņā uz 12 Latvijas
novadiem, tostarp arī uz Bauskas novadu. Bauskā
ieradās četri Moldovas pārstāvji, kurus interesēja
mūsu prakse lauku tūrismā, finansējuma piesaistē
valsts
sludinātajiem
Eiropas
Savienības
projektiem, pašvaldības organizēto iepirkumu
procedūras
Bauskas novada pašvaldības delegācija
un deju kopa „Mēmelīte” apmeklēja tradicionālos
Kurzemes svētkus sadraudzības pilsētā Nāhodā.
Pašvaldības delegācijas piedalījās Ražas svētkus
sadraudzības
pašvaldībā
Gruzijā
Hašuri
pašvaldībā, apmeklēja svētkus Ripinas, Pakrojas
un Radvilišķu pašvaldībās.
Maijā Bauskas novada pašvaldības tautas
deju ansamblis „Jandāls” savās 55. gadu jubilejas
svinībās uzņēma viesus – deju kolektīvu no
Hašuri pašvaldības Gruzijā, ar kuru kolektīvam
draudzība aizsākās 2015.gadā.
Bauskas novada svētkos piedalījās
Hedemoras, Ripinas, Pakrojas un Radvilišķu
pašvaldības delegācijas.
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7. VEIKTIE PASĀKUMI VALSTS KONTROLES IETEIKUMU IEVIEŠANĀ
Valsts kontroles revidenti 2016.gada novembrī
veica divas revīzijas, kuru izlasē ir iekļautas 29
pašvaldības, tajā skaitā Bauskas novada
pašvaldība:
- finanšu revīziju ,,Par Latvijas Republikas
2016.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un
par pašvaldību budžetiem”;
- lietderības revīziju „Budžeta vadības sistēmas
efektivitāte: 1.daļa – budžeta plānošanas cikla
efektivitātes izvērtējums”.
Valsts kontrole, iepriekšminētajās revīzijās
vērtējot likumības un lietderības aspektus, kā arī
veicot atbilstības pārbaudes finanšu revīziju
ietvaros, 2016.gadā uzsākusi valsts budžeta
plānošanas un izpildes procesa analīzi kopumā.
Finanšu revīzijas gaitā izvērtēti dokumenti:
1. grāmatvedības organizācijas dokumentu
saraksts;
2. grāmatvedības organizācijas dokumenti, tajā
skaitā nolikums par kārtību, kādā veic
inventarizācijas.
3. 2016.gada rīkojumu reģistrs pamatdarbības
jautājumos (Bauskas novada administrācija un
Pamūšas speciālā internātpamatskola);
4. rīkojums
par
2015.gada
slēguma
inventarizāciju;
5. pašvaldības zemes, ēku un būvju
salīdzināšanas saraksts (-i) ar Valsts zemes
dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra
reģistru, zemes, ēku un būvju inventarizācijas
kopsavilkums (-i), vadības norādījumi par
veicamajām darbībām pēc inventarizācijas;
6. pašvaldības
mežaudžu
salīdzināšanas
saraksts (-i) ar Valsts meža dienesta Meža valsts
reģistru,
mežaudžu
inventarizācijas
kopsavilkums (-i), vadības norādījumi par
veicamajām darbībām pēc inventarizācijas;
7. pašvaldības transporta būvju salīdzināšanas
saraksts (-i) ar Latvijas Valsts ceļu reģistru,
transporta būvju inventarizācijas kopsavilkums (i), vadības norādījumi par veicamajām darbībām
pēc inventarizācijas;
8. 2015.pārskata gada slēguma inventarizācijas
dokumenti par visiem bilances posteņiem
(Bauskas novada administrācija un Pamūšas
speciālā internātpamatskola);
9. valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts
ceļi” iesniegtie (ar saskaņojumu) pašvaldības
ceļu un ielu saraksti;
10. pašvaldības autoceļu un ielu novērtējuma
dokumenti;
11. pašvaldības derīgo izrakteņu atradņu pases;
12. pašvaldības izsniegto derīgo izrakteņu
ieguves atļauju reģistrs;

13. spēkā esošie līgumi, vienošanās un citi
saistošie dokumenti par pašvaldības derīgo
izrakteņu atradņu nodošanu citam personām
nomā, apsaimniekošanā utt.;
14. pamatlīdzekļu uzskaites kartītes un
uzskaites vērtību pamatojošie dokumenti visiem
uzskaitē esošiem pazemes aktīviem;
15. pašvaldības parku un skvēru saraksts;
16. pašvaldības
naudas
līdzekļu
kontu
korespondence par laika posmu no 01.01.2016.
līdz 31.10.2016. ar pretkontiem (Bauskas
novada administrācija un Pamūšas speciālā
internātpamatskola);
17. kases
dokumenti
(Bauskas
novada
administrācija
un
Pamūšas
speciālā
internātpamatskola):
17.1. kases kontu 2015.gada decembra un
2016.gada janvāra detalizēts apgrozījuma
pārskats no grāmatvedības uzskaites programmas
(papīra veidā vai elektroniski);
17.2. 2015.gada decembrī un 2016.gada
janvārī saņemto un veikto maksājumu
attaisnojuma dokumenti (ieņēmumu un izdevumu
orderi, rēķini, avansa norēķini, kvītis,
pavadzīmes, līgumi, lēmumi, rīkojumi u.tml.);
17.3. 2015.gada decembra un 2016. gada
janvāra kases aparātu žurnāli;
17.4. izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta
elektroniskās
deklarēšanas
sistēmas
par
reģistrētām kvītīm, biļetēm;
17.5. Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtās
atskaites par izlietotajām kvītīm un biļetēm par
2015.gada IV ceturksni un 2016.gada I, II un III
ceturksni;
17.6. izlietoto kvīšu un biļešu grāmatiņu
reģistrs un izlietotās kvīšu un biļešu grāmatiņas
(2015.gada decembris un 2016. gada janvāris un
jūnijs).
18. NINO sistēmas pārskats „Zemes un
nekustamā īpašuma nodokļa kopsavilkums par
2015.gadu”;
19. 2016.gadā spēkā esošo līgumu ar
piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem
reģistrs (saraksts);
20. darba samaksas nolikums;
21. uzņēmumu līgumi (Bauskas novada
administrācija
un
Pamūšas
speciālā
internātpamatskola);
22. 2015.gada decembra un 2016.gada rīkojumi
personāla
jautājumos
(Bauskas
novada
administrācija
un
Pamūšas
speciālā
internātpamatskola);
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23. 2016.gada rīkojumi par komandējumiem
(Bauskas novada administrācija un Pamūšas
speciālā internātpamatskola);
24. suvenīru tirdzniecības vietu (ja tādas ir)
saraksts;
25. suvenīru pārdošanas cenas noteikšanas
kārtība
un
uzcenojuma
ekonomiskais
pamatojums.
Lietderības revīzijas ietvaros izvērtēti:
1. 2015.gada un 2016.gada Finanšu komitejas
sēžu protokoli;
2. citu sanāksmju, kurās ir vērtēti 2015.gada un
2016.gada
budžeta
pieprasījumi
(ārpus
komitejām un domes sēdēm), protokoli;
3. budžeta izpildītāju (pašvaldības iestāžu,
struktūrvienību) sagatavotie 2015.gada un
2016.gada budžeta pieprasījumi un sākotnējie
budžeta projekti 2015.gada un 2016.gada
apstiprinātajam budžetam, kā arī veiktie budžeta
grozījumi;
4. 2015.gadā un 2016.gadā īstenoto un uzsākto
lielo investīciju projektu pieteikumi (tādi
projekti, kuru rezultātā tiek atjaunota, pārbūvēta,
restaurēta vai uzbūvēta jauna ēka vai būve, tajā
skaitā atpūtas un sporta zona);
5. 2015.gadā un 2016.gadā pabeigto lielo
investīciju projektu īstenošanu apliecinošie
dokumenti (tādi projekti, kuru rezultātā tiek
atjaunota, pārbūvēta, restaurēta vai uzbūvēta
jauna ēka vai būve, tajā skaitā atpūtas un sporta
zona).
Revīzija par budžeta vadības sistēmas efektivitāti
ir plānota 3 daļās (indikatīvi – katra revīzija
varētu ilgt vienu gadu). Šīs revīzijas ietvaros

Valsts kontrole novērtēs budžeta plānošanas cikla
efektivitāti, nākamajā revīzijā – budžeta izpildes
cikla efektivitāti, un noslēdzošajā revīzijā vērtēs
uzraudzības aspektus budžeta vadības procesā un
iepriekšējo divu revīziju rezultātā sniegto
ieteikumu ieviešanu.
Revīzijas plānošanas posmā Valsts kontroles
revidenti tikās ar vairākiem sadarbības
partneriem, ministrijām, centrālajām valsts
iestādēm un to padotības iestādēm, kā arī ar
Latvijas Pašvaldību savienību. Pašlaik ir uzsākts
revīzijas pierādījumu iegūšanas posms. Revīzijā
Valsts kontrole veiks ministriju, centrālo valsts
iestāžu un padotības iestāžu aptauju par
trūkumiem budžeta plānošanas sistēmā, kā arī
aptaujās galvenās nevalstiskās organizācijas un
citu valstu augstākās revīzijas iestādes.
Revīzijas ietvaros Valsts kontrole intervēja
pašvaldības izpilddirektoru, Ekonomikas un
finanšu nodaļas vadītāju, vadītājas vietnieci par
budžeta plānošanas jautājumiem.
Visa sniegtā informācija būs konfidenciāla, un
Valsts kontroles lietderības revīzijas ziņojumā
nebūs atsauces uz konkrētu pašvaldību, bet,
apkopojot visu apmeklēto pašvaldību sniegto
informāciju, tiks izdarīti konstatējumi un
secinājumi par pašvaldību budžeta plānošanas
sistēmu valstī kopumā.
Valsts kontroles vizītes noslēgumā tika sniegti
norādījumi uz dažām nepilnībām, kuras tika
atklātas revīzijas gaitā un uzdots tās novērst,
sagatavojot gada pārskatu par 2016.gadu.
Turpmāko revīzijas darbu Valsts kontrole plāno,
sadarbojoties ar zvērinātiem revidentiem.
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8. PAŠVALDĪBAS 2017.GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
Plānotie pasākumi
Investīciju plānam:

2017.gadā

atbilstoši

VP1: Mobilitāte un satiksmes drošība
RV1.2.: Ceļu infrastruktūras attīstība
Ielu un autoceļu rekonstrukcija
Būvprojekta "Lidlauka ielas un pieslēguma A-7
būvniecība Bauskā" izstrāde un ekspertīze
Gailīšu pagasta pašvaldības autoceļa "Čikstesmuzejs - Kaulbrieži" posma no Kaulbriežu
kapiem līdz atpūtas kompleksam "Miķeļi" - 1,1
km būvprojekta izstrāde un ekspertīze
Codes pagasta pašvaldības autoceļa "A7 šosejaRotkalni-A7 šoseja" posma no A7 šosejas līdz
privātmāju apbūvei - 1,0 km seguma nomaiņas
būvprojekta izstrāde un ekspertīze
Mēmeles ielas - valsts reģionālā autoceļa P87
Bauska - Aizkraukle pārbūves būvprojekta
izstrāde un ekspertīze
Bauskas vecpilsētas daļas revitalizācijas tūrisma
un uzņēmējdarbības attīstībai (Rātslaukums)
būvprojekta izstrāde un ekspertīze
Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve
- pasākums "Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos", investīcijas
publiskas
ceļu infrastruktūras
kvalitātes
uzlabošanai lauku teritorijās 20 būvprojektu
izstrāde
Būvprojekta "Brīvības bulvāra rekonstrukcija
Bauskā" aktualizācija
Miera un Mūsas ielas, Bauskā pārbūve (t.sk.
autoruzraudzība, būvuzraudzība)
Bauskas novada pašvaldības ceļu infrastruktūras
uzlabošana- caurteku atjaunošana
Bauskas novada pašvaldības ceļu infrastruktūras
uzlabošana- apauguma noņemšana pagasta
ceļiem
Bauskas novada pašvaldības ceļu infrastruktūras
uzlabošana- šķembu seguma atjaunošana pagasta
ceļiem
Biržu ielas, Bauskā pārbūves (posmā no Dārza
ielas uz Lidlauku) būvprojekta izstrāde
Mazās ielas, Bauskā pārbūves (seguma maiņa)
būvprojekta izstrāde
Krasta ielas posma, Bauskā ( no Skolas ielas līdz
Mūsas tiltam) pārbūves (seguma maiņa)
būvprojekta izstrāde
Apliecinājuma kartes izstrāde seguma maiņai
Vecsaules pagasta Līvānu ceļam
Dāviņu pagasta Raiņa ielai
Brunavas pagasta , Grenctālē, Liepu ielai
Mežotnes pagasta ceļam uz Jumpravu kapiem (no
valsts ceļa)
Īslīces pagasta Pārupes ielai

Gailīšu pagasta A10 ceļa posmam līdz ražotnei
Mūsa
Bauskā, Saules ielas seguma nofrēzēšanai un
jauna seguma asfaltēšanai
Gailīšu pagasta Mazās ielas seguma maiņai
Bauskā, Vītolu ielas seguma maiņai
Mazās ielas, Gailīšu pagastā asfaltēšana
Celtnieku - Līdumnieku ielas, Īslīces pagastā,
Bērzkalnos pārbūve
Līvānu ceļa, Vecsaulē asfaltēšana
Raiņa ielas, Dāviņos asfaltēšana
Saules ielas, Bauskā seguma atjaunošana
Zemgaļu ielas, Codes pagastā pārbūve un
apgaismojuma izbūve
Gailīšu pagasta A10 ceļa posma līdz ražotnei
Mūsa esošā seguma atjaunošana
Bungu ielas, Cerausktes pagastā asfaltēšana
Vārenu ielas, Ceraukstes pagastā asfaltēšana
Robežu ielas, Ceraukstes pagastā asfaltēšana
Pūriņu ielas, Ceraukstes pagastā asfaltēšana
Vītolu ielas, Bauskā iekškvartāla seguma maiņa
Slimnīcas ielas, Bauskā iekškvartāla seguma
maiņa
Drošība
Ceļu un ielu inventarizācija
Celtnieku ielas būvprojekta izstrāde
Vecsaules pagasta autoceļa "Jaunsaule - Grigaļi"
seguma pārbūve
Satiksmes drošības uzlabošana- tiltu seguma
atjaunošana
Gājēju ceļa uz Bērzkalnu tiltu būvprojekta
izstrāde
Gājēju un veloceliņa Ziedoņu ielu un valsts
vietējās nozīmes ceļu V1025 "Bauska-gailīšiLietuvas rob." uz ciemu Bērzkalni, Īslīces pagastā
būvniecība, būvuzraudzība, autoruzraudzība
Gājēju celiņa izbūve Īslīces pagasta Rītausmās
Ielu apgaismojuma ierīkošana - projektēšana
un izbūve
Īslīces pagasta Ainavu ielas, Birznieku,
Līdumnieku ielas posma no Pārupes līdz
Celtnieku ielai un Ozolu ielas apgaismojuma
projektēšana un izbūve
Vecsaules pagasta autoceļa A11 "Jaunsaule Grigaļi" ceļa apgaismojuma projektēšana un
izbūve
Codes pagasta Lielās ielas apgaismojuma
projektēšana
Codes pagasta Mazās ielas, Dārza ielas un Saules
ielas apgaismojuma projektēšana
Codes pagasta Lielās ielas apgaismojuma izbūve
Mežotnes pagasta Jumpravas ciema ielu
apgaismojuma izbūves 1.kārta
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Vecsaules pagasta Ozolaines ciema ielu
apgaismojuma izbūve
Codes pagasta Zemgaļu ielas apgaismojuma
būvprojekta izstrāde
VP2:Kvalitatīva, droša vide
RV.2.1 : Sociālās aizsardzības un veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība
Mežotnes internātvidusskolas administratīvā
korpusa un dienesta viesnīcas Nr.2 pārbūve par
vispārēja tipa pansionātu- būvprojekta izstrāde un
ekspertīze
Vispārēja tipa pansionāta "Derpele" aprīkojuma
iegāde
Bauskas novada Sociālā dienesta
telpu
aprīkojuma iegāde
Bauskas novada Sociālā dienesta telpu remonts
un pārbūve ēkā Rūpniecības ielā 7
Dienas centra būvprojekta izstrāde
Sabiedriski sociālā centra "Ērgļi" siltumsūkņa
sadales kolektora remonts
Īslīces pagasta doktorāta telpu remonts
Sociālā centra "Īslīči" gāzes katla nomaiņa un
gāzes apkures sistēmas atjaunošana
Īslīces pagasta sociālā centra "Bērzi" aprīkojuma
iegāde (veļas mašīna)
RV2.2:Vides kvalitāte
Ūdensapgāde/Kanalizācija
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu
attīstība
Brunavas pagastā - ūdensvada rekonstrukcijas
projekta izstrāde Grenctāles ciema individuālo
dzīvojamo māju daļai (no Padomiem līdz
Ceraukstes upei)
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Codes
pagastā - Codes pamatskolas ūdens apgādes
sistēmas infrastruktūras rekonstrukcija
Codes pagasta Spiģu ūdenssaimniecības apgādes
sistēmas infrastruktūras rekonstrukcija
Codes pagasta Saulstaru ūdens apgādes tīklu
posma rekonstrukcija - projektēšana un
autoruzraudzība
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Gailīšu
pagasta Pamūšas ciemā - NAI būvprojekta
izstrāde
Pamūšas ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve
Pamūšas NAI būvniecība
Uzvaras ciema kanalizācijas un ūdensvadu tīklu
būvprojekta izstrāde
Upju gultnes tīrīšana, meldru pļaušana
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dāviņu
pagastā - ūdensvada izbūve Lambārtes ciemā
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu
attīstība
Mežotnes pagastā - ūdensvada izbūve Cepļa
ciemā
Vecsaules
pagasta
Jaunsaules
ciema
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Atkritumu saimniecība

Atkritumu savākšanas sistēmas uzlabošana - ielu
atkritumu tvertņu iegāde Codes pagastā
Labiekārtošana
Vītolu ielas, Bauskā lietusūdens novadīšanas
sistēmas atjaunošana
Būvprojekta
izstrāde
Bauskas
parka
labiekārtošanai 12,1 ha platībā Bauskā, Zaļā ielā
27
Mežotnes pagasta Garozas muižas demontāžas
1.kārta
Mežotnes pagasta teritorijas labiekārtošana – M.
Zaura veidotās strūklakas atjaunošana
Kapu labiekārtošana
Bauskas pilsētas kapsētu digitalizācija
Brunavas un Liepu kapu digitalizācija
Ķīķerkalna jaunās kapsētas ieejas vārtu izbūve
Ķīkerkalna jaunās kapsētas labiekārtošana
(grunts izstrāde un pievešana)
Melšu kapu topogrāfiskā uzmērīšana un
digitalizācija, datu uzturēšana
Tūlu kapu topogrāfiskā uzmērīšana un
digitalizācija, datu uzturēšana
Strēļu kapsētas paplašināšana (projekts un
topogrāfija)
Dāviņu pagasta kapsētu digitalizācija
Žūžu kapu vārtu atjaunošana
Struku un Lībiešu kapu labiekārtošana - aku
izbūve
Jumpravas kapu digitalizācija
Bērzu kapu digitalizācija
Daudzvārdu kapu digitalizācija
VP3:Kvalitatīva izglītība
RV3.1:Izglītības kvalitātes un pieejamības
nodrošināšana
Bauskas
novada
izglītības
iestāžu
energoefektivitātes projektu izstrāde un
realizācija
Bauskas Valsts ģimnāzijas ēkas
pārbūves
būvprojekta izstrāde un ekspertīze
Bauskas 2.vidusskolas ēkas atjaunošanas
1.kārtas, 2.kārtas, 3.kārtas būvprojektu izstrāde
un ekspertīze
PII "Lācītis" ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde
un ekspertīze
Bauskas
novada
izglītības
iestāžu
infrastruktūras rekonstrukcija un attīstība
Bauskas 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūves
būvprojekta izstrāde un ekspertīze
Nekustamā īpašuma - zemes Plūdoņa ielā 60A,
Bauskā iegāde - PII "Zīlīte" bērnu rotaļu
laukumu izveidei
Bauskas Valsts ģimnāzijas sporta nama lietus
ūdens kanalizācijas un drenāžas ierīkošana un
būvuzraudzība
Bauskas Valsts ģimnāzija sporta nama jumta
atjaunošana (t.sk. būvuzraudzība)
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Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas
infrastruktūras objekta - peldbaseina būvniecība
Īslīces vidusskolas sporta laukuma tehniskā
projekta izstrāde
Griķu pamatskolas vecā korpusa apkures
sistēmas renovācijas projekta izstrāde
Bauskas BJC apkures sistēmas pārbūves
projektēšana Rīgas ielā 8, Bauskā
Bauskas novada izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana mācību procesa
kvalitātes nodrošināšanai
Mūzikas instrumentu iegāde Bauskas Mūzikas
skolai un Bauskas 2.vidusskolai
Mūzikas instrumentu iegāde Bauskas Valsts
ģimnāzijai
Servera iegāde Bauskas Valsts ģimnāzijai
Aprīkojuma iegāde Griķu pamatskolai
Aprīkojuma iegāde Mākslas skolai
Aprīkojuma iegāde PII "Zīlīte"
Aprīkojuma iegāde PII "Pasaulīte"
Aprīkojuma iegāde Īslīces vidusskolai
Aprīkojuma iegāde Vecsaules pamatskolai
Aprīkojuma iegāde Bauskas Valsts ģimnāzijai
Sporta aprīkojuma iegāde Bauskas Jaunatnes
sporta skolai
Aprīkojuma iegāde Bauskas pamatskolai
Aprīkojuma iegāde Uzvaras vidusskolai
Aprīkojuma iegāde Bauskas 2.vidusskolai
VP4:Pievilcīga kultūras un sporta vide
RV.4.1:Kultūras pakalpojumu daudzveidības
un kvalitātes nodrošināšana
Bibliotēka
Esošā infrastruktūra
Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana
bibliotēkās
Jauna infrastruktūra
Būvprojekta izstrāde zema enerģijas patēriņa
Biznesa bibliotēkas būvniecībai
Kultūras namu, tautas namu, saieta namu
rekonstrukcija
ELFLA projekts "Īslīces kultūras nama
pieejamības uzlabošana" - būvniecība un
būvuzraudzība
ELFLA projekts "Īslīces kultūras nama
stāvlaukuma atjaunošana un paplašināšana"
Bauskas kultūras centra telpu remonts
Kultūras iestāžu pieejamības nodrošināšanaPilskalna estrādes solu atjaunošana, teritorijas
labiekārtošana
Bauskas kultūras centra aprīkojuma - LED
gaismas prožektoru paneļu iegāde
Bauskas kultūras centra aprīkojuma - mobilās
skatuves grīdas iegāde
Brunavas pagasta Grenctāles kultūras nama
jumta daļas remonts

Ceraukstes pagasta kultūras nama "Tautas nams"
tehniskā apsekošana un siltināšanas būvprojekta
izstrāde
Gailīšu pagasta Kamardes kultūras centra
aprīkojuma iegāde (jumta logu žalūzijas)
Īslīces pagasta kultūras nama aprīkojuma iegāde
(vadu mikrofoni, skaņas digitālā pults)
Īslīces pagasta kultūras nama radiatoru
dekoratīvo paneļu nomaiņa
Īslīces pagasta kultūras nama zāles un koridora
grīdas virskārtas - parketa slīpēšana un lakošana
Īslīces kultūras nama elektrosadales telpas
drenāžas sakārtošana
Mežotnes pagasta DFC "Strēlnieki" telpu
remonts (sienu un grīdas remontmateriāli)
Mežotnes pagasta DFC "Strēlnieki" telpu
remonts (pagraba grīdas un sienu remonts)
Vecsaules pagasta Saieta nama aprīkojuma
iegāde (bezvadu mikrofonu sistēma)
Brunavas pagasta pārvaldes aprīkojuma iegāde pārvietojamas gaismas un skaņas aparatūras
iegāde pasākumu organizēšanai
Muzeji
Bauskas Muzeja ēkas, Kalna ielā 6 jumta un
fasādes rekonstrukcija un būvuzraudzība
Mākslas priekšmetu iegāde Bauskas muzeja
krājumu papildināšanai
Bauskas muzeja iekšējās elektroinstalācijas
remonts Kalna ielā 6
Bauskas muzeja aprīkojuma iegāde (zāles pļāvēja
iegāde V.Plūdoņa muzejam)
Interjera priekšmetu iegāde Bauskas pils muzeja
krājumu papildināšanai - 16.un 17.gs. interjera
iekārtas priekšmetu iegāde (galdi, krēsli, soli,
skapji, lādes, gulta u.tml.)
Vitrīnu izgatavošana Bauskas pils 15.-18.gs.
krāšņu keramikas kolekcijas ekspozīcijai
Bauskas pils muzeja interjera ekspozīcijas
mēbeļu restaurācija
Bauskas pils muzeja aprīkojuma iegāde (soli
apmeklētājiem
muzeja
pagalmā,
soli
apmeklētājiem muzeja ekspozīciju zālēs)
ELFLA projekts "Viļa Plūdoņa muzeja klēts
restaurācija un atjaunošana"
ELFLA projekts "Viļa Plūdoņa muzeja ratnīcas
restaurācija"
Kultūrvēsturisko objektu saglabāšana un
atjaunošana
Bauskas Rātsnama telpu sakārtošana
Novērošanas kameru uzstādīšana Rātsnamā
Pasākumu aktivitātes
16.-26.februārī “Bauskas patriotiskā kafejnīcu
nedēļa”;
Valentīndienas ekspresis Bauskas autoostā;
19.martā gadskārtu svētki – Lielā diena V.
Plūdoņa muzejā;
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16.aprīlī Vimbu svētki Mūsas krastā;
aprīlī starpnovadu Grāmatu svētki;
22.aprīlī Lielā talka;
4.maijā Latvijas 100gades svinību ietvaros,
akcija „Apskauj Latviju"
6.maijā plānoti ikgadējie Tūrisma sezonas
atklāšanas svētki;
13.maijā Mežotnes pilskalna svētki;
20.maijā „Muzeju nakts” pasākumi Bauskas
muzejā, V.Plūdoņa muzejā, Bauskas pilī, atpūtas
kompleksā “Miķelis” un “Rožmalas”;
19.-21.maijā “Foto dienas Bauskā 2016”;
25.maijā Viļa diena V.Plūdoņa muzejā;
27.maijā Bauskas novada Ģimeņu sporta diena.
maijā- jūnijā konkurss par sakoptāko īpašumu
„Bauskas novada rota”;
1.-2.jūnijs V Latvijas bērnu un jauniešu mākslas
un mūzikas festivāls “Toņi un pustoņi”;
maijā pasākums „Gada skolēns”;
10.jūnijā Zemgales reģiona deju svētki “Lielais
rits”
17.-18. jūnijs Projekta 1836 gājiens Bauskas
pusē
21.jūnijā Saulgriežu ugunskurs saimniecībā
“Vaidelotes”;
2.jūlijā Bauskas novada svētki „Dzirnaviņas
priecājas, nāk deviņi malējiņi” Ceraukstes
pagasta “Rožmalās”;
7. un 8.jūlijā starptautiskais Kantrimūzikas
festivāls;
15.-16. jūlijā Senās mūzikas festivāls “Vivat
Curlandia!” Bauskas pilī;
22.jūlijā Latvijas V Senioru deju svētki “Annas
danči”;
5 - 6.augustā Aktīvās atpūtas un mūzikas
festivāls “Bauska TasTe”;
5.augustā Maizes diena V.Plūdoņa muzejā;
6.augustā IV Paukošanās turnīrs „Ius Gladii –
zobena tiesības” Bauskas pilī;
12.augustā U.Marhilēviča un M. Zālītes mūzikls
“Tobāgo” Bauskas Pilskalna parka estrādē
Bauskas novada pašvaldības Vasaras sporta
spēles;
Bauskas novada sporta svētki cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām;
novada jauno pilsoņu svinīga sveikšana;
9.septembrī – VI Bauskas vecpilsētas pagalmu
svētki un IV Putras godēšana;
septembrī pasākums skolotājiem – senioriem;
septembrī tradicionālais rudens velobrauciens
“Bauskas Velo rudens”
14.septembrī Dzejas dienu sarīkojums
V.Plūdoņa muzejā;
22.septembris Baltu vienības dienas ugunskurs
“Vaidelotēs”;

1. oktobrī Miķeļdienas pasākums atpūtas
kompleksā “Miķelis”;
28.oktobrī Veļu vakars V.Plūdoņa muzejā;
Novembrī Bauskas novada uzņēmējs 2017;
11.-19.novembrī Bauskas kafejnīcu patriotiskā
nedēļa;
18.novembra valsts svētku pasākums;
novembrī pasākums „Gada skolotājs 2017”;
Bauskas pilsētas egles iedegšana Rātslaukumā;
RV4.2:
Sporta
un
aktīvās
atpūtas
pakalpojumu attīstība
Esošās sporta infrastruktūras sakārtošana
Nekustamā īpašuma - zemes Uzvaras ielā 8,
Bauskā iegāde, sporta nama "Mēmele" darbības
pilnveidošanai
Sporta un aktīvās atpūtas nodrošināšana - Sporta
inventāra iegāde sporta centram "Mēmele"
Bauskas pilsētas vieglatlētikas stadiona sintētiskā
seguma virskārtas atjaunošana
Sintētiskā ledus publiskā slidotava Bauskas
pilsētā
VP5: Efektīva pārvalde
RV5.1:Pašvaldības un tās iestāžu, uzņēmumu
darbības
efektivitātes
un
kvalitātes
paaugstināšana
Kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana
(iekšējā audita pakalpojumi)
Tehniskais aprīkojums (datortehnikas un
programmu nodrošinājums, biroja un sakaru
tehnika)
Vieglās automašīnas piekabes iegāde Mežotnes
PP
Gailīšu pagasta pārvaldes komunālā dienesta
telpu remonts Kamardes 5
Administrācijas ēkas atjaunošana - Katoļu ielas 3,
Bauskā pamatu stiprināšana
Administrācijas ēkas atjaunošana - logu aiļu
siltināšana un remonts Uzvaras 1, Uzvaras 6,
Bauskā
Ugunsdzēsības
signalizācijas
ierīkošana
administrācijas ēkā Uzvaras ielā 1, Bauskā
projektēšana
Ugunsdzēsības
signalizācijas
ierīkošana
administrācijas ēkā Uzvaras ielā 6, Bauskā
projektēšana
Valsts un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centra Uzvaras ielā 1, Bauskā
būvprojekta izstrāde un ekspertīze
RV5.3: Novada teritorijas un tūrisma
mārketinga īstenošana un attīstība
Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novadu
kartes izdošana
Bukleta "Gastronomiskais piedāvājums Bauskas,
Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novadā"
Bauskas novada vizuālās identitātes izstrāde
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