Paskaidrojuma raksts
par Bauskas novada pašvaldības 2018. gada budžeta grozījumiem (27.09.2018.)
Grozījumi Bauskas novada domes 2018. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par
Bauskas novada pašvaldības 2018. gada budžetu” veikti:
Pamatbudžeta ieņēmumos palielinājums 3 527 282 EUR, tajā skaitā IZM mērķdotācija
izglītības pasākumiem 1 700 181 EUR un finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 1 374 710 EUR (atšifrējumu skatīt
Bauskas novada domes 27.09.2018. saistošo noteikumu Nr.20 1. pielikumā).
Pamatbudžeta konsolidēto izdevumu palielinājums 2 832 501 EUR, tajā skaitā
pamatbudžeta izmaiņas programmās:
Bauskas novada administrācijai izdevumu palielinājums 1 843 873 EUR:
- programmai “Rezerves fonds” izdevumu samazinājums par 31 044 EUR, tajā skaitā 11 856 EUR
transporta pakalpojumu nodrošināšanai pašdarbības kolektīvu nokļūšanai uz XXVI Vispārējiem
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem (pamats: 28.06.2018. domes lēmums “Par finansējuma
piešķiršanu transporta pakalpojumiem”); 8 904 EUR pašvaldības līdzfinansējuma daļas
palielinājumam ielu seguma pārbūvei Codes un Ceraukstes pagastā (pamats: 26.07.2018. domes
lēmums “Par pašvaldības līdzfinansējuma daļas palielinājumu ielu seguma pārbūvei Bauskas novada
Codes un Ceraukstes pagastā”); 2 640 EUR iestādei “Īslīces pagasta pārvalde” transporta izdevumu
kompensācijai skolēniem (pamats: 27.09.2018. domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu
Bauskas novada pašvaldības iestādei „Īslīces pagasta pārvalde””); 580 EUR iestādei “Bauskas
sākumskolai” interaktīvās programmēšanas pulciņa darbības nodrošināšanai (pamats: 27.09.2018.
domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas sākumskolai”); 3 960 EUR iestādei
“Griķu pamatskola” remontdarbu veikšanai (pamats: 27.09.2018. domes lēmums “Par papildu
finansējuma piešķiršanu Griķu pamatskolai”); 3 104 EUR iestādei “Mežotnes sākumskola”
pedagogiem izmaksāto pabalstu un nodokļu segšanai (pamats: 27.09.2018. domes lēmums “Par
papildu finansējuma piešķiršanu Mežotnes sākumskolai”);
- programmai “Budžeta parāda darījumi” izdevumu samazinājums 560 EUR aizdevuma
pamatsummas atmaksai;
- programmai “Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai” izdevumi 29 478 EUR 13. Saeimas
vēlēšanu nodrošināšanai;
- programmai “Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana” izdevumu palielinājums par 365 508 EUR,
tajā skaitā 6 441 EUR Pilskalna ielas Bauskā pārbūves uzsākšanas darbiem (pamats: 30.08.2018.
domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”), 207 246 EUR Dāviņu pagasta Raiņa ielas seguma
atjaunošanai un 150 786 EUR Vecsaules pagasta autoceļa A12 “Līvānu ceļš” un autoceļa A1
“Vidiņi-Vecsaules skola” posma seguma atjaunošanai (pamats: 28.06.2018. domes lēmums “Par
apropriācijas pārdali” un 28.06.2018. domes lēmums “Par aizņēmumu ielu seguma atjaunošanai
Bauskas novada Dāviņu un Vecsaules pagastā”), 4 708 EUR ielu seguma pārbūvei Codes un
Ceraukstes pagastos; būvdarbu apjoma samazinājums 3 673 EUR gājēju un veloceliņa gar Ziedoņu
ielu izbūvei;
- programmai “Pašvaldības finansējums investīciju projektu īstenošanai” izdevumu samazinājums
par 395 954 EUR (pamats: 28.06.2018. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”; 26.07.2018.
domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”; 30.08.2018. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”,
27.09.2018. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”, 27.09.2018. domes lēmums “Par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Rijas ielā 15, Bauskā”, 27.09.2018. domes

lēmums “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Rijas ielā 17, Bauskā”), tajā
skaitā finansējuma pārdale uz iestādes “Bauskas novada administrācija” budžeta programmu
“Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana” 44 254 EUR programmatūras, biroja un
datortehnikas iegādei; budžeta programmu “Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana” 6 441 EUR
Pilskalna ielas Bauskā pārbūves uzsākšanas darbiem, 51 812 EUR Dāviņu pagasta Raiņa ielas
seguma atjaunošanai, 37 696 EUR Vecsaules pagasta autoceļa A12 “Līvānu ceļš” un autoceļa A1
“Vidiņi-Vecsaules skola” posma seguma atjaunošanai; budžeta programmu “Saimnieciskā nodaļa”
29 594 EUR logu nomaiņai Uzvaras ielā 6, Bauskā un 22 000 EUR nekustamā īpašuma Rijas ielā 15
un Rijas ielā 17, Bauskā iegādei; budžeta programmu “Tūrisms” 9 366 EUR Bauskas Rātsnama
iekštelpu interjera projekta īstenošanai; uz iestādes “Codes pagasta pārvalde” budžeta programmu
“Īpašumu apsaimniekošana” 9 818 EUR bērnu rotaļu laukuma izveidei Codes pagasta Codes ciemā
un 5 566 EUR Codes pagasta Strēļu kapsētas paplašināšanas būvprojekta izstrādei un budžeta
programmu “Komunālā saimniecība” 3 146 EUR Munču ūdens atdzelžošanas iekārtu izbūves
būvprojekta izstrādei; iestādes “Brunavas pagasta pārvalde” budžeta programmu “Īpašumu
apsaimniekošana” 31 103 EUR Grenctāles kultūras nama automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un
trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošanai, 54 423 EUR Grenctāles kultūras nama fasādes
atjaunošanai, jumta remontam un pārseguma pastiprināšanai un 50 863 EUR Grenctāles kultūras
nama telpu grupas (sanmezgla) remontam; uz iestādes “Dāviņu pagasta pārvalde” budžeta
programmu “Īpašumu apsaimniekošana” 1 994 EUR Dāviņu pagasta pārvaldes ēkas jumta un fasādes
remontam; iestādei “Sporta centrs “Mēmele”” 3 419 EUR ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
signalizācijas sistēmas izbūvei Austrumu tribīnēs un 2 440 EUR vieglatlētikas tiesnešu nojumes
iegādei Bauskas pilsētas stadionā; uz iestādes “Īslīces pagasta pārvalde” budžeta programmu
“Īpašumu apsaimniekošana” 3 656 EUR Bērzu pakalpojumu centra malkas šķūņa izbūvei; uz
iestādes “Gailīšu pagasta pārvalde” budžeta programmu “Īpašumu apsaimniekošana” 2 700 EUR
Gailīšu pagasta Mūsas ciema ēkas “Mūsas katlu māja 2” demontāžas darbu veikšanai; 25 663 EUR
iestādei “Bauskas Kultūras centrs” Bauskas kultūras centra katlu mājas apkures katla maiņai un
iekšējo gāzes vadu izbūvei;
- programmai “Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana” izdevumu palielinājums par 231 794
EUR, tajā skaitā 44 254 EUR programmatūras, biroja un datortehnikas iegādei (pamats: 28.06.2018.
domes lēmums “Par apropriācijas pārdali” un 30.08.2018. domes lēmums “Par apropriācijas
pārdali”) un 187 540 EUR investīciju projekta “Videonovērošanas sistēmas Bauskā izbūves 2. un
3.kārta” īstenošanai;
- programmai “ERAF projekts “Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu
aglomerācijā uzņēmējdarbības veicināšanai" - Īslīces ielas pārbūve” būvdarbu izdevumu
samazinājums par 28 263 EUR;
- programmai “ERAF projekts “Bauskas industriālās teritorijas attīstība, reģenerējot degradētās
teritorijas” (SAM 5.6.2.)” izdevumi 880 000 EUR, t.sk. ERAF finansējums (avanss) 800 000 EUR
un aizņēmums 80 000 EUR;
- programmai “ERAF projekts “Teritorijas revitalizācija Gailīšu pagastā, rekonstruējot vietējā
autoceļa posmu” (SAM 5.6.2.)” būvdarbu izdevumu samazinājums par 23 704 EUR;
- programmai “ERAF projekts “Teritorijas revitalizācija Codes pagastā, rekonstruējot vietējā
autoceļa posmu” (SAM 5.6.2.)” būvdarbu izdevumu palielinājums par 173 EUR, finansējuma
pārdale no budžeta programmas “Attīstības un plānošanas nodaļa”;
- programmai “Tūrisms” izdevumu palielinājums 9 366 EUR Bauskas Rātsnama iekštelpu interjera
projekta īstenošanai (pamats: 30.08.2018. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”)
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- programmai “Atkritumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 21 650 EUR lielgabarīta
atkritumu apsaimniekošanas izdevumiem (pamats: 30.08.2018. domes lēmums “Par papildu
finansējumu atkritumu apsaimniekošanai”);
- programmai “Projektu sagatavošanas izdevumi” izdevumu palielinājums par 108 501 EUR, tajā
skaitā 60 500 EUR Bauskas Centrālās bibliotēkas būvprojekta detalizācijai (pamats: 09.08.2018.
“Par papildu finansējuma piešķiršanu būvprojekta “Bauskas Centrālās bibliotēkas Baznīcas ielā 17,
Bauskā, Bauskas novadā” detalizācijai“) un 48 001 EUR Bauskas Centrālās bibliotēkas būvprojekta
ekspertīzei (pamats: 30.08.2018. domes lēmums “Par ekspertīzes veikšanu būvprojektam “Bauskas
Centrālās bibliotēkas Baznīcas ielā 17, Bauskā, Bauskas novadā” detalizācija”);
- programmai “Saimnieciskā nodaļa” izdevumu palielinājums par 56 194 EUR, tajā skaitā 29 594
EUR logu nomaiņai ēkai Uzvaras ielā 6, Bauskā (pamats: 26.07.2018. domes lēmums “Par
apropriācijas pārdali”), 22 000 EUR nekustamā īpašuma Rijas ielā 15 un Rijas ielā 17, Bauskā
iegādei (pamats: 27.09.2018. domes lēmums “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo
īpašumu Rijas ielā 15, Bauskā”, 27.09.2018. domes lēmums “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
uz nekustamo īpašumu Rijas ielā 17, Bauskā”), 4 600 EUR administrācijas ēkas Uzvaras 1 KAC
pārbūvei no valsts budžeta finansējuma;
- programmai “Attīstības un plānošanas nodaļa” plānotā finansējuma avansa maksājumam par
Bauskas novada Teritorijas plānojuma izstrādi samazinājums par 15 000 EUR, finansējuma pārdale
uz budžeta programmu “Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana”, “Izglītības nodaļa”, “Izglītības
iestāžu infrastruktūras uzlabošana un MTB modernizācija”, ERAF projekts “Teritorijas revitalizācija
Codes pagastā, rekonstruējot vietējā autoceļa posmu” (SAM 5.6.2.)”, “Jaunatnes politikas valsts
programmas 2018.gadam projekts “Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošana Bauskas
novadā” un “Autotransports”;
- programmai “Mājokļu un teritoriju apsaimniekošanas darbības atbalsta pasākumi” izdevumu
samazinājums par 30 000 EUR, finansējuma pārdale uz budžeta programmu “Teritoriju
apsaimniekošana”;
- programmai “Pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana” izdevumu samazinājums par 10 000 EUR,
finansējuma pārdale uz budžeta programmu “Teritoriju apsaimniekošana”;
- programmai “Teritoriju apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 138 478 EUR novada
teritorijas apsaimniekošanas izdevumiem, tajā skaitā 40 000 EUR no finansējuma pārdales no
budžeta programmas “Mājokļu un teritoriju apsaimniekošanas darbības atbalsta pasākumi” un
“Pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana”, 97 154 EUR novada teritorijas apsaimniekošanas
izdevumiem (pamats: 27.09.2018. domes lēmums “Par papildu finansējumu teritorijas
apsaimniekošanai”) un 1 324 EUR no papildu pašu ieņēmumiem;
- programmai “Autotransports” izdevumu palielinājums par 70 803 EUR, tajā skaitā 66 476 EUR
transporta līdzekļu iegādei (pamats: 28.06.2018. domes lēmums “Par aizņēmumu transporta līdzekļu
iegādei”), 3 327 EUR transporta līdzekļu uzturēšanas izdevumiem no finansējuma pārdales no
budžeta programmas “Attīstības un plānošanas nodaļa” un 1 000 EUR transporta līdzekļu
uzturēšanas izdevumiem no finansējuma pārdales no budžeta programmas “Transporta pārvadājumu
nodrošināšana sporta un kultūras jomā”;
- programmai “Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas (2014-2020) projekts, LLI-291, “Zaļās
infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā (ENGRAVE)”” izdevumi 1 467 EUR no projekta
finansējuma;
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- programmai “Latvijas vides aizsardzības fonda projekts “Publisko ūdeņu vides pieejamības
nodrošināšana Bauskas pilsētā”” izdevumi 103 000 EUR, tajā skaitā 17 777 EUR no valsts budžeta
finansējuma un 85 223 EUR no budžeta līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 27.09.2018. domes
lēmums “Par grozījumiem Bauskas novada domes 2018. gada 25. janvāra lēmumā “Par dalību
projektu konkursā “Publisko ūdeņu pārvaldība””);
- programmai “Transporta pārvadājumu nodrošināšana sporta un kultūras jomā“ izdevumu
palielinājums par 3 856 EUR, tajā skaitā 11 856 EUR pašdarbības kolektīvu nokļūšanai uz XXVI
Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem (pamats: 28.06.2018. domes lēmums “Par
finansējuma piešķiršanu transporta pakalpojumiem”) un samazinājums 7 000 EUR par finansējuma
pārdali uz budžeta programmu “Transporta pārvadājumu nodrošināšana izglītības jomā” un 1 000
EUR par finansējuma pārdali uz budžeta programmu “Autotransports”;
- programmai “Transporta pārvadājumu nodrošināšana izglītības jomā” izdevumu palielinājums par
7 000 EUR transporta ārpakalpojumu apmaksai mācību procesa nodrošināšanai no finansējuma
pārdales no budžeta programmas “Transporta pārvadājumu nodrošināšana sporta un kultūras jomā”;
- programmai “Izglītības nodaļa” izdevumu palielinājums par 27 535 EUR, tajā skaitā 18 843 EUR
programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai no valsts budžeta finansējuma; 1 828 EUR valsts
sociālā atbalsta pedagogam izmaksai no valsts budžeta finansējuma; 6 864 EUR jaunatnes darba
speciālista darbības nodrošināšanai, tajā skaitā 5 864 EUR no finansējuma pārdales budžeta
programmās “Attīstības un plānošanas nodaļa” un “Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” un 1 000
EUR no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem;
- programmai “Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un MTB modernizācija” izdevumu
palielinājums par 50 921 EUR, tajā skaitā 34 591 EUR izglītības iestāžu informācijas tehnoloģiju
aprīkojuma iegādei (no aizņēmuma 25 008 EUR (pamats: 30.08.2018. domes lēmums “Par
grozījumiem Bauskas novada domes 2018. gada 29. marta lēmumā “Par aizņēmumu Bauskas novada
izglītības iestāžu informācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegādei””) un 9 583 EUR no finansējuma
pārdales no budžeta programmas “Attīstības un plānošanas nodaļa”), 16 330 EUR izglītības iestāžu
MTB uzlabošanai no aizņēmuma (pamats: 30.08.2018. domes lēmums “Par aizņēmumu Bauskas
novada izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai”);
- programmai “Norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” izdevumu palielinājums
par 80 753 EUR (pamats: 27.09.2018. “Par papildu finansējumu norēķiniem par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem”);
- programmai “ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projekts “PROTI un
DARI!”” izdevumu palielinājums par 5 650 EUR no projekta finansējuma;
- programmai “ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projekts “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs”” izdevumu palielinājums par 22 694 EUR no
projekta finansējuma;
- programmai “ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projekts “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” izdevumu palielinājums par 133 141 EUR no
projekta finansējuma;
- programmai “ERAF, SAM8.1.2. projekts “Vispārējās izglītības iestāžu Bauskas Valsts ģimnāzija
un Bauskas 2.vidusskola infrastruktūras attīstība”” izdevumu palielinājums par 30 129 EUR
datortehnikas iegādei Bauskas Valsts ģimnāzijai no projekta finansējuma;
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- programmai “Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam projekts “Plānveida ilgtermiņa
darba ar jaunatni īstenošana Bauskas novadā”” izdevumu palielinājums par 307 EUR projekta
īstenošanas izdevumiem, pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas “Attīstības un plānošanas
nodaļa”.
Brunavas pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 136 467 EUR:
- programmai “Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 136 467 EUR, tajā skaitā
31 103 EUR Grenctāles kultūras nama automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
signalizācijas sistēmas ierīkošanai, 54 423 EUR Grenctāles kultūras nama fasādes atjaunošanai,
jumta remontam un pārseguma pastiprināšanai (pamats: 26.07.2018. domes lēmums “Par
apropriācijas pārdali”), 50 863 EUR Grenctāles kultūras nama sanmezgla telpu remontam (pamats:
27.09.2018. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”) un izdevumu palielinājums par 78 EUR
uzturēšanas izdevumiem no nenodokļu ieņēmumiem.
Codes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 18 530 EUR:
- programmai “Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par 3 146 EUR Munču ūdens
atdzelžošanas iekārtu izbūves būvprojekta izstrādei (pamats: 26.07.2018. domes lēmums “Par
apropriācijas pārdali”);
- programmai “Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 15 384 EUR, tajā skaitā
9 818 EUR bērnu rotaļu laukuma izveidei Codes pagasta Codes ciemā un 5 566 EUR Codes pagasta
Strēļu kapsētas paplašināšanas būvprojekta izstrādei (pamats: 28.06.2018. domes lēmums “Par
apropriācijas pārdali”).
Dāviņu pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 1 994 EUR:
- programmai “Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 1 994 EUR Dāviņu pagasta
pārvaldes ēkas jumta un fasādes remontam (pamats: 26.07.2018. domes lēmums “Par apropriācijas
pārdali”).
Gailīšu pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 4 575 EUR:
- programmai “Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 3 400 EUR, tajā skaitā 2 700
EUR Gailīšu pagasta Mūsas ciema ēkas "Mūsas katlu māja 2" demontāžas darbu veikšanai (pamats:
26.07.2018. domes lēmums “Par finansējumu Gailīšu pagasta Mūsas ciema “Mūsas katlu māja 2 “
ēkas nojaukšanai”), 1 875 EUR būvprojekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku
atjaunošana Gailīšu pagastā, Bauskas novadā" izstrādei (pamats: 30.08.2018. domes lēmums “Par
finansējuma piešķiršanu būvprojekta izstrādei pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnotekām
Gailīšu pagastā”), izdevumu samazinājums par 1 175 EUR, finansējuma pārdale uz programmu
“Skolēnu pārvadājumi”;
-programmai “Skolēnu pārvadājumi” izdevumu palielinājums par 1 175 EUR transporta izdevumu
kompensācijai skolēniem, finansējuma pārdale no programmas “Īpašuma apsaimniekošana”;
Īslīces pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 6 326 EUR:
- programmai “Īslīces pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu samazinājums par 500 EUR,
finansējuma pārdale uz programmu “Īpašumu apsaimniekošana”;
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- programmai “Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 4 156 EUR, tajā skaitā 3 656
EUR Bērzu pakalpojumu centra malkas šķūņa izbūvei (pamats: 26.07.2018. domes lēmums “Par
apropriācijas pārdali”) un 500 EUR pārējiem apsaimniekošanas izdevumiem, finansējuma pārdale no
programmas “Īslīces pagasta pārvaldes administrācija”;
- programmai “Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums par 30 EUR uzturēšanas izdevumiem no
papildu pašu ieņēmumiem.
- programmai “Skolēnu pārvadājumi” izdevumu palielinājums par 2 640 EUR transporta izdevumu
kompensācijai skolēniem (pamats: 27.09.2018. domes lēmums “Par papildu finansējuma piešķiršanu
Bauskas novada pašvaldības iestādei “Īslīces pagasta pārvalde””).
Mežotnes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 2 475 EUR:
- programmai “Mežotnes pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu samazinājums par 1 601 EUR,
finansējuma pārdale uz programmu “Īpašumu apsaimniekošana”;
- programmai “Ielu apgaismošana” izdevumu palielinājums par 1 046 EUR, finansējuma pārdale no
programmas “Īpašumu apsaimniekošana”;
- programmai “Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 3 030 EUR, tajā skaitā 2 475
EUR no papildu pašu ieņēmumiem, 1 601 EUR sētnieka atlīdzībai (pamats: 27.09.2018. domes
lēmums “Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Mežotnes pagasta pārvalde”
nolikumā”), finansējuma pārdale no programmas “Mežotnes pagasta pārvaldes administrācija”,
izdevumu samazinājums par 1 046 EUR, finansējuma pārdale uz programmu “Ielu apgaismošana”.
Vecsaules pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 170 EUR:
- programmai “Vecsaules pagasta pārvaldes administrācija” izdevumu palielinājums par 333 EUR,
finansējuma pārdale no programmas “Kultūras pasākumi”;
- programmai “Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par 3 240, tajā skaitā 3 090 EUR
remontdarbu izdevumiem, finansējuma pārdale no programmas “Īpašumu apsaimniekošana” un 150
EUR uzturēšanas izdevumiem no nenodokļu ieņēmumiem;
- programmai “Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu samazinājums par 3 070 EUR, tajā skaitā
izdevumu samazinājums par 3 090 EUR, finansējuma pārdale uz programmu “Komunālā
saimniecība” un izdevumu palielinājums par 20 EUR uzturēšanas izdevumiem no papildu pašu
ieņēmumiem;
- programmai “Kultūras pasākumi” izdevumu samazinājums par 423 EUR, tajā skaitā 333 EUR
finansējuma pārdale uz programmu “Vecsaules pagasta pārvaldes administrācija” un 90 EUR
finansējuma pārdale uz programmu “Skolēnu pārvadājumi”;
- programmai “Skolēnu pārvadājumi” izdevumu palielinājums par 90 EUR transporta izdevumu
kompensācijai skolēniem, finansējuma pārdale no programmas “Kultūras pasākumi”.
Iestādei “Bauskas Valsts ģimnāzija” izdevumu palielinājums par 205 308 EUR, tajā skaitā
193 809 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un 3 759 EUR
interešu izglītības pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas; 3 251 EUR remontiem (pamats: 31.05.2018.
domes lēmums ”Par aizņēmumu remontdarbu veikšanai Bauskas novada pašvaldības izglītības
iestādēs”) un 1 605 EUR pamatlīdzekļu iegādei (pamats: 30.08.2018. domes lēmums ”Par
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aizņēmumu Bauskas novada izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai”); 2 884 EUR
metodiskā centra darbības nodrošināšanai no Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas.
Iestādei “Bauskas 2. vidusskola” izdevumu palielinājums par 317 001 EUR, tajā skaitā
286 607 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un 4 346 EUR
interešu izglītības pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas; 11 062 EUR pamatlīdzekļu iegādei (pamats:
30.08.2018. domes lēmums ”Par aizņēmumu Bauskas novada izglītības iestāžu materiāli tehniskās
bāzes uzlabošanai”) un 14 986 EUR ēkas kāpņu telpas ārējās sienas konservācijai no budžeta
līdzekļu atlikuma gada beigās (pamats: 28.06.2018. domes lēmums ”Par finansējuma piešķiršanu
Bauskas 2.vidusskolas ēkas kāpņu telpas ārējās sienas konservācijai”).
Iestādei “Bauskas pilsētas pamatskola” izdevumu palielinājums par 177 148 EUR, tajā
skaitā 140 766 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un 5 212
EUR interešu izglītības pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas; 9 004 EUR pamatlīdzekļu iegādei
(pamats: 30.08.2018. domes lēmums ”Par aizņēmumu Bauskas novada izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes uzlabošanai”) un 21 596 EUR remontiem (pamats: 31.05.2018. domes lēmums ”Par
aizņēmumu remontdarbu veikšanai Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”); 570 EUR
uzturēšanas izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Iestādei “Bauskas sākumskola” izdevumu palielinājums par 177 709 EUR, tajā skaitā
170 060 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai un 5 168 EUR
interešu izglītības pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas; 1 661 EUR pamatlīdzekļu iegādei (pamats:
30.08.2018. domes lēmums ”Par aizņēmumu Bauskas novada izglītības iestāžu materiāli tehniskās
bāzes uzlabošanai”) un 580 EUR programmēšanas pulciņam no rezerves fonda (pamats: 27.09.2018.
domes lēmums ”Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas sākumskolai”); 240 EUR uzturēšanas
izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Iestādei “Griķu pamatskola” izdevumu palielinājums par 78 173 EUR, tajā skaitā 56 106
EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 2 013 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un 15 578 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto
pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas; 516 EUR skolēnu nodarbinātības projektam no valsts budžeta
finansējuma; 3 960 EUR uzturēšanas izdevumiem no rezerves fonda (pamats: 27.09.2018. domes
lēmums ”Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādei “Griķu pamatskola””).
Iestādei “Codes pamatskola” izdevumu palielinājums par 75 390 EUR, tajā skaitā 64 849
EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 3 548 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un 2 793 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto
pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas; 4 200 EUR pamatlīdzekļu iegādei (pamats: 30.08.2018. domes
lēmums ”Par aizņēmumu Bauskas novada izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai”).
Iestādei “Uzvaras pamatskola” izdevumu palielinājums par 74 082 EUR, tajā skaitā 61 739
EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 3 054 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un 8 590 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto
pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas; 699 EUR pamatlīdzekļu iegādei (pamats: 30.08.2018. domes
lēmums ”Par aizņēmumu Bauskas novada izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai”).
Iestādei “Īslīces pamatskola” izdevumu palielinājums par 118 576 EUR, tajā skaitā 75 071
EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 2 745 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un 20 794 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto
pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas; 1 717 EUR pamatlīdzekļu iegādei (pamats: 30.08.2018. domes
lēmums ”Par aizņēmumu Bauskas novada izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai”)
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un 18 249 EUR remontiem (pamats: 31.05.2018. domes lēmums ”Par aizņēmumu remontdarbu
veikšanai Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”).
Iestādei “Mežgaļu pamatskola” izdevumu palielinājums par 31 371 EUR, tajā skaitā 26 920
EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 2 701 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un 1 750 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto
pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas.
Iestādei “Mežotnes sākumskola” izdevumu palielinājums par 37 273 EUR, tajā skaitā
23 481 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 2 423 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un 5 140 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto
pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas; 1 355 EUR pamatlīdzekļu iegādei (pamats: 30.08.2018. domes
lēmums ”Par aizņēmumu Bauskas novada izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai”),
1 770 EUR remontiem (pamats: 31.05.2018. domes lēmums ”Par aizņēmumu remontdarbu veikšanai
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”) un 3 104 EUR uzturēšanas izdevumiem no rezerves
fonda (pamats: 27.09.2018. domes lēmums ”Par papildu finansējuma piešķiršanu iestādei “Mežotnes
sākumskola””).
Iestādei “Vecsaules pamatskola” izdevumu palielinājums par 115 557 EUR, tajā skaitā
96 813 EUR pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, 4 625 EUR interešu
izglītības pedagogu atlīdzībai un 9 184 EUR piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto
pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas; 4235 EUR pamatlīdzekļu iegādei (pamats: 30.08.2018. domes
lēmums ”Par aizņēmumu Bauskas novada izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai”)
un 700 EUR naudas balva skolas jubilejā (pamats: 29.08.2018. domes rīkojums Nr.3-7/109 “Par
Atzinības un Pateicības raksta piešķiršanu”).
Iestādei “Bauskas Mūzikas un mākslas skola” izdevumu palielinājums par 86 645 EUR,
tajā skaitā 69 400 EUR pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta dotācijas; 17 245 EUR pamatlīdzekļu
iegādei (pamats: 30.08.2018. domes lēmums ”Par aizņēmumu Bauskas novada izglītības iestāžu
materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai”).
Iestādei “PII „Pasaulīte” izdevumu palielinājums par 51 345 EUR piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas.
Iestādei “PII “Zīlīte” izdevumu palielinājums par 89 244 EUR, tajā skaitā 55 331 EUR
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas, 746
EUR remontiem (pamats: 31.05.2018. domes lēmums ”Par aizņēmumu remontdarbu veikšanai
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”) un 33 167 EUR mēbeļu iegādei un bruģa un bērnu
rotaļu iekārtu uzstādīšanai (pamats: 30.08.2018. domes lēmums ”Par aizņēmumu Bauskas novada
izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai”).
Iestādei “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” izdevumu samazinājums par
1 217 081 EUR, tajā skaitā samazinājums 1 229 596 EUR sporta halles izbūvei (pamats: 30.08.2018.
domes lēmums ”Par grozījumiem Bauskas novada domes 2017.gada 30.marta lēmumā “Par
aizņēmumu sporta halles izbūvei profesionālās ievirzes izglītības iestādei ”Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola”””), palielinājums 1 089 EUR pamatlīdzekļu iegādei (pamats: 30.08.2018.
domes lēmums ”Par aizņēmumu Bauskas novada izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes
uzlabošanai”) un 11 426 EUR dalības maksām nometnēs un starptautiskās sacensībās no papildu
maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Iestādei “Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” izdevumu palielinājums par 22 402 EUR,
tajā skaitā palielinājums 25 494 EUR interešu izglītības pedagogu atlīdzībai no mērķdotācijas;
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samazinājums 4 703 EUR uzturēšanas izdevumiem, finansējuma pārdale uz iestādes “Bauskas
novada administrācija” budžeta programmu “Izglītības nodaļa” jaunatnes darba speciālista darbības
nodrošināšanai (pamats: 31.05.2018. domes lēmums ”Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības
iestādes darbinieku amatu sarakstu”) un palielinājums 1 611 EUR uzturēšanas izdevumiem no
papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Iestādei „Pamūšas speciālā internātpamatskola” izdevumu palielinājums par 268 522
EUR, tajā skaitā pedagogu atlīdzībai 169 718 EUR, uzturēšanas izdevumiem (t.sk. saimnieciskā
personāla atlīdzībai) 98 649 EUR no mērķdotācijas; 155 EUR uzturēšanas izdevumiem no papildu
maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Iestādei “Bauskas Kultūras centrs” izdevumu palielinājums par 25 663 EUR Bauskas
kultūras centra katlu mājas apkures katla maiņai un iekšējo gāzes vadu izbūvei ( pamats: 27.09.2018.
domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”).
Iestādei “Bauskas pils muzejs” izdevumu palielinājums par 13 523 EUR, tajā skaitā
Bauskas pils ziemeļu sienas sektora konservācijai 12 000 EUR no Nacionālā kultūras mantojuma
pārvaldes saņemtā finansējuma un 1 523 EUR uzturēšanas izdevumiem no papildu maksas
pakalpojumu ieņēmumiem.
Iestādei “Sporta centrs “Mēmele”” izdevumu palielinājums par 5 859 EUR, tajā skaitā
3 419 EUR ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūvei Bauskas pilsētas
stadiona Austrumu tribīnēs (pamats: 28.06.2018. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”) un 2
440 EUR vieglatlētikas tiesnešu nojumes iegādei Bauskas pilsētas stadionā (pamats: 26.07.2018.
domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”).
Iestādei “Bauskas muzejs” izdevumu palielinājums par 2 800 EUR projekta “V.Plūdoņa
muzeja galda restaurācija” realizācijai no Valsts Kultūrkapitāla fonda saņemtā finansējuma.
Iestādei “Vispārēja tipa pansionāts ”Derpele”” izdevumu palielinājums par 28 000 EUR
uzturēšanas izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Iestādei “Bauskas novada Sociālais dienests” izdevumu palielinājums par 33 581 EUR:
-programmai “Bauskas novada sociālais dienests” izdevumu palielinājums par 3 900 EUR, tajā skaitā
izdevumu palielinājums pabalstu izmaksai audžuģimenēm par 5 000 EUR no saņemtās mērķdotācijas
un izdevumu samazinājums par 1 100 EUR, pārkārtojot budžeta līdzekļus projekta “Sociālo
pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” priekšfinansēšanai;
- programmai “Bauskas novada Sociālā dienesta projekts “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas
pilnveide”” izdevumu palielinājums par 29 681 EUR, tajā skaitā 28 581 EUR no projekta
finansējuma un 1 100 EUR no pašvaldības finansējuma.
Finansēšanas samazinājums 694 781 EUR, tajā skaitā:
- aizņēmumu saņemšanas (+) samazinājums par 556 934 EUR, tajā skaitā samazinājums: 1 229 596
EUR sporta halles izbūvei iestādei “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”; 28 263 EUR
ERAF projektam “Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu aglomerācijā
uzņēmējdarbības veicināšana”; 3 673 EUR gājēju un veloceliņa gar Ziedoņu ielu izbūvei; 4 645 EUR
ielu seguma pārbūvei Bauskas novada Codes un Ceraukstes pagastā”; 26 384 ERAF projektam
“Teritorijas revitalizācija Gailīšu pagastā, rekonstruējot vietējā autoceļa posmu”; 100 902 EUR
ERAF projektam “Vispārējās izglītības iestāžu Bauskas Valsts ģimnāzija un Bauskas 2.vidusskola
infrastruktūras attīstība”;
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palielinājums: 25 008 EUR Bauskas novada izglītības iestāžu informācijas tehnoloģiju aprīkojuma
iegādei; 103 369 EUR Bauskas novada izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai; 45
612 EUR remontdarbu veikšanai Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs; 187 540 EUR
prioritārā investīciju projekta “Videonovērošanas sistēmas Bauskā izbūves 2. un 3.kārta” īstenošanai;
80 000 EUR Eiropas Savienības fondu ierobežotās projektu iesniegumu atlases projekta “Bauskas
industriālās teritorijas attīstība, reģenerējot degradētās teritorijas” priekšfinansēšanai; 66 476 EUR
transporta līdzekļu iegādei; 268 524 EUR ielu seguma atjaunošanai Bauskas novada Dāviņu un
Vecsaules pagastā; 60 000 EUR ERAF projektam “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā”;
- aizņēmumu atmaksas (-) palielinājums par 29 172 EUR, tajā skaitā ES fondu finansējuma apmērā 26 206 EUR Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam (Nr.LLI-155) “Biznesa
bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās”; 2 406 EUR ERAF
projektam “Teritorijas revitalizācija Codes pagastā, rekonstruējot vietējā autoceļa posmu” (SAM
5.6.2.); 560 EUR sakarā ar izmaiņām aizņēmumu atmaksas grafikos;
- naudas līdzekļu atlikuma gada beigās (-) palielinājums 108 675 EUR, tajā skaitā dabas resursu
nodokļa samazinājums par 89 225 EUR, projektu finansējuma atlikuma palielinājums par 357 011
EUR, pārējo vispārējo ieņēmumu atlikuma samazinājums par 159 111 EUR.
Veikto grozījumu rezultātā:
pamatbudžeta ieņēmumi 31 260 379 EUR;
finansēšana 10 711 461 EUR;
pamatbudžeta izdevumi 41 971 840 EUR.
Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu palielinājums par 250 EUR, tajā
skaitā :
Iestādei “Bauskas kultūras centrs” izdevumu palielinājums par 250 EUR, ziedojums saņemts no
LPKS “Saimnieks –V” festivāla Bauskas Tas Te izdevumu segšanai.
Veikto grozījumu rezultātā:
ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 10 850 EUR;
finansēšana 363 941 EUR;
ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 374 791 EUR.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

V.Čačs
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