Paskaidrojuma raksts
par Bauskas novada pašvaldības 2018. gada budžeta grozījumiem (31.05.2018.)
Grozījumi Bauskas novada domes 2018. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par
Bauskas novada pašvaldības 2018. gada budžetu” veikti:
Pamatbudžeta ieņēmumos palielinājums 350 238 EUR (atšifrējumu skatīt Bauskas novada
domes 31.05.2018. saistošo noteikumu Nr.--- 1. pielikumā).
Pamatbudžeta konsolidēto izdevumu palielinājums 1 734 992 EUR, tajā skaitā
pamatbudžeta izmaiņas programmās:
Bauskas novada administrācijai izdevumu palielinājums 1 031 683 EUR:
- programmai “Rezerves fonds” izdevumu samazinājums par 47 882 EUR, tajā skaitā 5 688 EUR par
finansējuma piešķīrumu Codes pamatskolai līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai projektā “Lielas
rokas, mazas rokas – visām kopā darbi sokas” (pamats: 19.04.2018. domes lēmums “Par atbalstu
projektam “Lielas rokas, mazas rokas – visām kopā darbi sokas”); 19 243 EUR skolēnu
nodarbinātības projektam (pamats: 31.05.2018. domes lēmums “Par dalību NVA aktīvā
nodarbinātības pasākumā “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs””); 5 000 EUR līdzfinansējuma
nodrošināšanai Bauskas evaņģēliski luteriskās draudzes projektam “16.gs. kultūras pieminekļa
Bauskas Sv. Gara baznīcas dienvidu fasādes atjaunošana” (pamats: 31.05.2018. domes lēmums “Par
līdzfinansējumu nodrošināšanu projektam “16.gs. kultūras pieminekļa Bauskas Sv. Gara baznīcas
dienvidu fasādes atjaunošana””); 17 951 EUR Gailīšu pagasta autoceļa A15 “Sporta komplekss –
Baloži” posma atjaunošanai (pamats: 21.05.2018. ārkārtas domes lēmums “Par finansējuma
piešķiršanu Gailīšu pagasta autoceļa A15 “Sporta komplekss -“Baloži”” posma atjaunošanai”;
- programmai “Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana” izdevumu palielinājums par 650 914 EUR,
tajā skaitā 552 963 EUR Celtnieku ielas, Līdumnieku ielas posma no Celtnieku ielas līdz Rudzu ielai,
Ainavu ielas posma no Celtnieku ielas līdz Pārupes ielai pārbūvei no aizņēmuma un 97 951 EUR
Gailīšu pagasta autoceļa A15 “Sporta komplekss - “Baloži”” posma atjaunošanai (pamats:
21.05.2018. ārkārtas domes lēmums “Par finansējuma piešķiršanu Gailīšu pagasta autoceļa A15
“Sporta komplekss - “Baloži”” posma atjaunošanai”);
- programmai “Pašvaldības finansējums investīciju projektu īstenošanai” izdevumu samazinājums
par 274 246 EUR (pamats: 29.03.2018. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”; 26.04.2018.
domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”; 21.05.2018. ārkārtas domes lēmums “Par finansējuma
piešķiršanu Gailīšu pagasta autoceļa A15 “Sporta komplekss - “Baloži”” posma atjaunošanai”;
31.05.2018. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”), tajā skaitā finansējuma pārdale uz iestādes
“Bauskas novada administrācija” budžeta programmu “Informācijas tehnoloģiju un sistēmu
uzturēšana” 23 878 EUR servera un cieto disku iegādei, servera un tīklu iekārtu uzstādīšanai un
jauna tīkla monitoringa risinājuma ieviešanai; budžeta programmu “Izglītības iestāžu infrastruktūras
uzlabošana un MTB modernizācija” 8 179 EUR monitoru iegādei izglītības iestādēm un budžeta
programmu “Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana” 80 000 EUR Gailīšu pagasta autoceļa A15
“Sporta komplekss – Baloži” posma atjaunošanai; uz iestādes “Mežotnes pagasta pārvalde” budžeta
programmu “Ielu apgaismošana” 15 370 EUR ielu apgaismojuma 2. kārtas izbūvei Mežotnes pagasta
Mežotnes ciemā un budžeta programmu “Īpašumu apsaimniekošana” 19 913 EUR gājēju ietves
Mežotnes pagasta Pils ielā rekonstrukcijai; iestādes “Brunavas pagasta pārvalde” budžeta
programmu “Īpašumu apsaimniekošana” 1 064 EUR Grenctāles kultūras nama automātiskā
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas tehniskā projekta izstrādei; iestādes “Ceraukstes
pagasta pārvalde” budžeta programmu “Īpašumu apsaimniekošana” 4 622 EUR ūdenstorņa
nojaukšanai Bauskas novada Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā; iestādes “Vecsaules pagasta
pārvalde” budžeta programmu “Īpašumu apsaimniekošana” 28 705 EUR, tajā skaitā 15 572 EUR

Vecsaules pagasta “Pagastmāja“ telpu remontam, 10 744 EUR bērnu rotaļu laukuma izveidei
Vecsaules pagasta Vecsaules ciemā un 2 389 EUR automātiskā ugunsgrēka signalizācijas sistēmas
ierīkošanai Vecsaules pagasta ēkā “Pagastmāja“; uz iestādes “Dāviņu pagasta pārvalde” budžeta
programmu “Ielu apgaismošana” 9 320 EUR Dāviņu pagasta Raiņa ielas apgaismojuma
rekonstrukcijai; iestādei “Sporta centrs “Mēmele”” 46 984 EUR Bauskas novada stadiona skrejceļa
iekšējo sektoru seguma virskārtas atjaunošanai; iestādei “Bauskas Kultūras centrs” 22 682 EUR
Bauskas Kultūras centra automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas
ierīkošanai; uz iestādes “Īslīces pagasta pārvalde” budžeta programmu “Īpašumu apsaimniekošana”
13 529 EUR Īslīces pagasta Rītausmu doktorāta kāpņu telpas remontam;
- programmai “Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšana” izdevumu palielinājums 23 878
EUR, tajā skaitā 11 068 EUR servera un tīklu iekārtu uzstādīšanai un jauna tīkla monitoringa
risinājuma ieviešanai un 12 810 EUR servera un cieto disku iegādei (pamats: 26.04.2018. domes
lēmums “Par apropriācijas pārdali”);
- programmai “ELFLA projekts “Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Codes pagastā””
izdevumi 534 837 EUR, t.sk. no ELFLA finansējuma (avanss) 92 959 EUR un aizņēmuma 441 878
EUR;
- programmai “Līdzfinansējums NVO ES fondu un citu projektu īstenošanai” izdevumu
palielinājums par 5 000 EUR līdzfinansējuma nodrošināšanai Bauskas evaņģēliski luteriskās
draudzes projektam “16.gs. kultūras pieminekļa Bauskas Sv. Gara baznīcas dienvidu fasādes
atjaunošana” (pamats: 31.05.2018. domes lēmums “Par līdzfinansējumu nodrošināšanu projektam
„16.gs. kultūras pieminekļa Bauskas Sv. Gara baznīcas dienvidu fasādes atjaunošana””);
- programmai “ES Apvārsnis 2020 pētniecības un inovāciju programmas projekts “Accelerate
Sunshine”” izdevumu palielinājums par 12 000 EUR no projekta finansējuma (naudas līdzekļu
atlikuma gada beigās);
- programmai “Saimnieciskā nodaļa” izdevumu palielinājums par 23 866 EUR skolēnu
nodarbinātības projektam, t.sk. no valsts budžeta finansējuma 9 804 EUR un pašvaldības rezerves
fonda 14 062 EUR (pamats: 31.05.2018. domes lēmums “Par dalību NVA aktīvā nodarbinātības
pasākumā “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs””);
- programmai “ESF projekts “Pasākumi Bauskas novada sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei”” izdevumu palielinājums par 21 156 EUR no projekta finansējuma;
- programmai “Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un MTB modernizācija” izdevumu
palielinājums par 54 485 EUR izglītības iestāžu informācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegādei, t.sk. no
aizņēmuma 46 306 EUR un pašvaldības finansējuma 8 179 EUR (pamats: 29.03.2018. domes
lēmums “Par apropriācijas pārdali”);
- programmai “ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projekts “PROTI un
DARI!”” izdevumu palielinājums par 20 264 EUR no projekta finansējuma;
- programmai “ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projekts “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs”” izdevumu palielinājums par 4 649 EUR no
projekta finansējuma;
- programmai “Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam projekts “Plānveida ilgtermiņa
darba ar jaunatni īstenošana Bauskas novadā”” izdevumi 2 762 EUR projekta īstenošanas
izdevumiem no projekta finansējuma.
Brunavas pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 1 126 EUR:

- programmai “Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 1 064 EUR Grenctāles
kultūras nama automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas tehniskā projekta
izstrādei (pamats: 29.03.2018. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”);
- programmai “Kultūras pasākumi” izdevumu palielinājums par 62 EUR uzturēšanas izdevumiem no
papildu pašu ieņēmumiem.
Ceraukstes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 4 622 EUR:
- programmai “Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 4 622 EUR ūdenstorņa
nojaukšanai Bauskas novada Ceraukstes pagastā Mūsas ciemā (pamats: 29.03.2018. domes lēmums
“Par apropriācijas pārdali”).
Dāviņu pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 9 320 EUR:
- programmai “Ielu apgaismošana” izdevumu palielinājums par 9 820 EUR, tajā skaitā 9 320 EUR
Dāviņu pagasta Raiņa ielas apgaismojuma rekonstrukcijai (pamats: 26.04.2018. domes lēmums “Par
apropriācijas pārdali”) un 500 EUR, pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas “Īpašumu
apsaimniekošana”;
- programmai “Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu samazinājums par 500 EUR, pārkārtojot
budžeta līdzekļus uz programmu “Ielu apgaismošana”.
Gailīšu pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 5 652 EUR:
- programmai “Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 5 652 EUR skolēnu
nodarbinātības projektam (valsts budžeta finansējums 2 322 EUR un pašvaldības līdzfinansējums
3 330 EUR; pamats: 31.05.2018. domes lēmums “Par dalību NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā
“Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs””).
Īslīces pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 13 529 EUR:
- programmai “Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 15 759 EUR, tajā skaitā
13 529 EUR Īslīces pagasta Rītausmu doktorāta kāpņu telpas remontam (pamats: 31.05.2018. domes
lēmums “Par apropriācijas pārdali”) un 2 230 EUR, pārkārtojot budžeta līdzekļus no programmas
“Kultūras pasākumi”;
- programmai “Kultūras pasākumi” izdevumu samazinājums par 2 230 EUR, pārkārtojot budžeta
līdzekļus uz programmu “Īpašumu apsaimniekošana”.
Mežotnes pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 35 343 EUR:
- programmai “Ielu apgaismošana” izdevumu palielinājums par 18 599 EUR, tajā skaitā 15 370 EUR
ielu apgaismojuma 2. kārtas izbūvei Bauskas novada Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā (pamats:
29.03.2018. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”) un 3 229 EUR, pārkārtojot budžeta līdzekļus
no programmas “Īpašumu apsaimniekošana”;
- programmai “Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 16 744 EUR, tajā skaitā
19 913 EUR gājēju ietves Mežotnes pagasta Pils ielā rekonstrukcijai (pamats: 26.04.2018. domes
lēmums “Par apropriācijas pārdali”) un 60 EUR no papildu pašu ieņēmumiem, izdevumu
samazinājums par 3 229 EUR, pārkārtojot budžeta līdzekļus uz programmu “Ielu apgaismošana”.
Vecsaules pagasta pārvaldei izdevumu palielinājums par 54 915 EUR:

- programmai “Komunālā saimniecība” izdevumu palielinājums par 150 EUR uzturēšanas
izdevumiem no nenodokļu ieņēmumiem.
- programmai “Īpašumu apsaimniekošana” izdevumu palielinājums par 54 765 EUR, tajā skaitā
2 513 EUR skolēnu nodarbinātības projektam (valsts budžeta finansējums 1 032 EUR un pašvaldības
līdzfinansējums 1 481 EUR, pamats: 31.05.2018. domes lēmums “Par dalību NVA aktīvā
nodarbinātības pasākumā “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs””), 15 572 EUR Vecsaules pagasta
“Pagastmāja” telpu remontam, 10 744 EUR bērnu rotaļu laukuma izveidei Vecsaules pagasta
Vecsaules ciemā, 2 389 EUR automātiskā ugunsgrēka signalizācijas sistēmas ierīkošanai Vecsaules
pagasta ēkā “Pagastmāja” (pamats: 29.03.2018. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”,
26.04.2018. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”), 23 547 EUR izdevumu palielinājums
uzturēšanas izdevumiem sakarā ar Jaunsaules skolas ēkas nodošanu Vecsaules pagasta pārvaldei
(pamats: 26.04.2018. domes lēmums “Par Jaunsaules skolas ēku nodošanu Bauskas novada
pašvaldības iestādei “Vecsaules pagasta pārvalde””).
Iestādei “Bauskas Valsts ģimnāzija” izdevumu palielinājums 32 924 EUR, tajā skaitā
27397 EUR uzturēšanas izdevumiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (pamats: 31.05.2018.
domes lēmums ”Par aizņēmumu remontdarbu veikšanai Bauskas novada pašvaldības izglītības
iestādēs”); 1 248 EUR bukletu izgatavošanai no ERASMUS projekta ieņēmumiem; 4 279 EUR
metodiskā centra darbības nodrošināšanai no Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas.
Iestādei “Bauskas 2. vidusskola” izdevumu palielinājums 4 068 EUR, tajā skaitā 4 051
EUR datortehnikas iegādei, 17 EUR uzturēšanas izdevumiem no ERASMUS projekta ieņēmumiem.
Iestādei “Bauskas pilsētas pamatskola” izdevumu palielinājums 93 027 EUR remontiem
no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (pamats: 31.05.2018. domes lēmums ”Par aizņēmumu
remontdarbu veikšanai Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”).
Iestādei “Bauskas sākumskola” izdevumu palielinājums 19 443 EUR remontiem no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (pamats: 31.05.2018. domes lēmums ”Par aizņēmumu
remontdarbu veikšanai Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”).
Iestādei “Griķu pamatskola” izdevumu palielinājums 70 595 EUR, tajā skaitā 628 EUR
skolēnu nodarbinātības projektam (valsts budžeta finansējums 258 EUR un pašvaldības
līdzfinansējums 370 EUR, pamats: 31.05.2018. domes lēmums “Par dalību NVA aktīvā
nodarbinātības pasākumā “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs””); 43 935 EUR uzturēšanas
izdevumiem un 26 032 EUR kapitālajiem izdevumiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
(pamats: 31.05.2018. domes lēmums ”Par aizņēmumu remontdarbu veikšanai Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēs”).
Iestādei “Codes pamatskola” izdevumu palielinājums 62 031 EUR, tajā skaitā 18 347 EUR
projektam (pamats: 19.04.2018. domes lēmums “Par atbalstu projektam “Lielas rokas, mazas rokasvisām kopā darbi sokas””); 43 684 EUR remontiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
(pamats: 31.05.2018. domes lēmums ”Par aizņēmumu remontdarbu veikšanai Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēs”).
Iestādei “Uzvaras vidusskola” izdevumu palielinājums 26 822 EUR remontiem no dotācijas
no vispārējiem ieņēmumiem (pamats: 31.05.2018. domes lēmums ”Par aizņēmumu remontdarbu
veikšanai Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”).

Iestādei “Mežotnes pamatskola” izdevumu palielinājums 12 012 EUR remontiem no
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (pamats: 31.05.2018. domes lēmums ”Par aizņēmumu
remontdarbu veikšanai Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”).
Iestādei “Vecsaules pamatskola” izdevumu samazinājums 16 841 EUR, tajā skaitā 6 706
EUR izdevumu palielinājums remontiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (pamats:
31.05.2018. domes lēmums ”Par aizņēmumu remontdarbu veikšanai Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādēs”); 23 547 EUR izdevumu samazinājums uzturēšanas izdevumiem sakarā ar
Jaunsaules skolas ēkas nodošanu Vecsaules pagasta pārvaldei (pamats: 26.04.2018. domes lēmums
“Par Jaunsaules skolas ēku nodošanu Bauskas novada pašvaldības iestādei “Vecsaules pagasta
pārvalde””).
Iestādei “Bauskas Mūzikas un mākslas skola” izdevumu palielinājums par 64 492 EUR,
tajā skaitā 41 665 EUR remontiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (pamats: 31.05.2018.
domes lēmums ”Par aizņēmumu remontdarbu veikšanai Bauskas novada pašvaldības izglītības
iestādēs”); 18 322 EUR Mūzikas skolas ēkas rekonstrukcijai (pamats: 22.02.2018. domes lēmums
“Par grozījumiem Bauskas novada domes 2017.gada 25.maija lēmumā “Par aizņēmumu Bauskas
Mūzikas skolas rekonstrukcijas 2.kārtai””); 1 500 EUR naudas balva jubilejā (pamats: 29.03.2018.
domes lēmums “Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma “Goda raksts” piešķiršanu”); 5 EUR
uzturēšanas izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem; 3 000 EUR projektiem no
Valsts kultūrkapitāla fonda saņemtā finansējuma.
Iestādei “PII „Pasaulīte” izdevumu palielinājums 6 443 EUR remontiem no dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem (pamats: 31.05.2018. domes lēmums ”Par aizņēmumu remontdarbu
veikšanai Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”).
Iestādei “PII “Zīlīte” izdevumu palielinājums 9 539 EUR remontiem no dotācijas no
vispārējiem ieņēmumiem (pamats: 31.05.2018. domes lēmums ”Par aizņēmumu remontdarbu
veikšanai Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”).
Iestādei “Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skola” izdevumu palielinājums par 67 746
EUR, tajā skaitā 59 200 EUR peldbaseina uzturēšanas izdevumiem, inventāra un pamatlīdzekļu
iegādei no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem; 8 546 EUR dalības maksām nometnēs un
starptautiskās sacensībās no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Iestādei “Bauskas kultūras centrs” izdevumu palielinājums par 43 917 EUR, tajā skaitā
22682 EUR Bauskas kultūras centra automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas
sistēmas ierīkošanai (pamats: 26.04.2018. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”) un 300 EUR
kapitālajiem izdevumiem no papildu nenodokļu ieņēmumiem (pamats: 22.03.2018. Bauskas novada
domes rīkojums Nr.3-7/38 “Par Atzinības un Pateicības raksta piešķiršanu”); 20 935 EUR XXVI
Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieku ēdināšanai un samaksai par naktsmītni
no valsts budžeta finansējuma.
Iestādei “Bauskas pils muzejs” izdevumu palielinājums par 21 200 EUR muzeja eksponātu
iegādei un restaurācijai no Zemgales plānošanas reģiona saņemtā finansējuma 1 700 EUR un Valsts
kultūrkapitāla fonda saņemtā finansējuma 19 500 EUR.
Iestādei “Sporta centrs “Mēmele”” izdevumu palielinājums par 53 284 EUR, tajā skaitā
46 984 EUR Bauskas novada stadiona skrejceļa iekšējo sektoru seguma virskārtas atjaunošanai
(pamats: 29.03.2018. domes lēmums “Par apropriācijas pārdali”) un 6 300 EUR uzturēšanas
izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Iestādei “Bauskas muzejs” izdevumu palielinājums par 3 300 EUR, tajā skaitā 1 800 EUR
projekta “Leontīnes Zebaueres gleznu restaurācija” realizācijai no Valsts kultūrkapitāla fonda

saņemtā finansējuma un 1 500 EUR projekta “V.Plūdoņa muzeja darbarīku restaurācija” realizācijai
no Zemgales plānošanas reģiona saņemtā finansējuma.
Iestādei “Vispārēja tipa pansionāts “Derpele”” izdevumu palielinājums 4 800 EUR
uzturēšanas izdevumiem no papildu maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Finansēšanas palielinājums 1 384 754EUR, tajā skaitā:
- aizņēmumu saņemšanas (+) palielinājums par 1 567 723 EUR, tajā skaitā samazinājums: 11 900
EUR ERAF projektam “Teritorijas revitalizācija Gailīšu pagastā, rekonstruējot vietējā autoceļa
posmu” un 426 EUR ERAF projektam “Brīvības bulvāra revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai”;
palielinājums: 18 322 EUR Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukcijas 2. kārtai; 552 963 EUR
Celtnieku ielas, Līdumnieku ielas posma no Celtnieku ielas līdz Rudzu ielai, Ainavu ielas posma no
Celtnieku ielas līdz Pārupes ielai, Īslīces pagastā pārbūvei; 441 878 EUR ELFLA projektam
”Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Codes pagastā”; 161 355 EUR ELFLA projektam
“Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Brunavas pagastā”; 1 321 EUR ERAF projektam
“Teritorijas revitalizācija Codes pagastā, rekonstruējot vietējā autoceļa posmu”; 46 306 EUR
Bauskas novada izglītības iestāžu informācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegādei; 1 199 EUR ERAF
projektam “Vispārējās izglītības iestāžu Bauskas Valsts ģimnāzija un Bauskas 2.vidusskola
infrastruktūras attīstība” (Bauskas 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūve); 356 705 EUR
remontdarbu veikšanai Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs;
- aizņēmumu atmaksas (-) palielinājums par 194 969 EUR ES fondu finansējuma apmērā, tajā skaitā
projektam ELFLA projektam “Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Brunavas pagastā”
181 877 EUR, ERAF projektam “Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu
aglomerācijā uzņēmējdarbības veicināšanai” (Īslīces ielas pārbūve) 13 092 EUR;
- naudas līdzekļu atlikuma gada beigās (-) samazinājums par 12 000 EUR ES Apvārsnis 2020
pētniecības un inovāciju programmas projekta “Accelerate Sunshine” īstenošanai.
Veikto grozījumu rezultātā:
pamatbudžeta ieņēmumi 27 733 097 EUR;
finansēšana 11 406 242 EUR;
pamatbudžeta izdevumi 39 139 339 EUR.
Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu palielinājums par 10 600 EUR, tajā
skaitā:
Iestādei “Bauskas novada administrācija” izdevumu palielinājums par 10 600 EUR, tajā skaitā
600 EUR saņemti no AS SEB banka Bauskas novada svētku pasākuma organizēšanai Vecsaules
pagastā; 4 000 EUR – no SIA “Gaižēni” naudas balvām Bauskas novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestāžu 6. klašu izglītojamajiem par augstiem mācību sasniegumiem; 3 000 EUR - no SIA
“Gaižēni” naudas balvām Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 9. klašu
izglītojamajiem par augstiem mācību sasniegumiem un 3 000 EUR – no SIA “Tunkūni” naudas
balvām Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 9. klašu izglītojamajiem par
augstiem mācību sasniegumiem.
Veikto grozījumu rezultātā:
ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi 10 600 EUR;
finansēšana 363 941 EUR;
ziedojumu un dāvinājumu izdevumi 374 541 EUR.
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