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Bauskas novada domes priekšsēdētāja uzruna
Godātie pārskata lasītāji!
2018.gads bija Latvijas valsts simtgades
gads. Ir svarīgi sajust piederību savai valstij,
piederību novadam, kurā dzīvojam - Bauskas
novadam. Ir svarīgi pieminēt notikumus, kas
ietekmējuši mūsu valsts izveidi un godināt tās
dibinātājus.
Bauskas novadā ir brīnišķīga vide,
ainavas - raksturīgas tikai šai vietai Zemgales
līdzenumā. Mēs varam lepoties ar visskaistākajām
upēm, kas ieskauj pilsētu, ar sakoptajiem sējumiem
visā Bauskas novadā. Varam lepoties ar
uzņēmējiem, skolotājiem, ārstiem, ar katru iedzīvotāju, kurš ir pielicis roku, lai dzīve šeit – Bauskas
novadā - kļūtu labāka.
2018.gads pagāja mērķtiecīgi plānojot un ieguldot attīstībā, lai Bauskas novads kļūtu par
pievilcīgāko vietu darbam, dzīvei un atpūtai. Bauskas novada pašvaldības 2018.gada publiskajā
pārskatā sniegta pilnīga un saprotama informācija par pašvaldību un tās sniegtajiem pakalpojumiem.
Pagājušais gads ir bijis aktīvs 2013.-2020. plānošanas perioda ietvaros. Tika intensīvi
strādāts pie projektu pieteikumu sagatavošanas, iesniegšanas un realizācijas. Pateicoties
piesaistītajiem ES fondu līdzekļiem, turpinājām attīstīt un sakārtot vairākus infrastruktūras objektus.
Būvniecība 2018. gadā notika vairākos nozīmīgos infrastruktūras objektos.
2018. gada janvārī ekspluatācijā tika nodots Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skolas infrastruktūras objekts - Bauskas peldbaseins. Turpinājās darbs pie sporta halles būvniecības.
Tika pabeigts un nodots ekspluatācijā gājēju celiņš uz Bērzkalnu ciemu. Septembrī tika
atklāta rekonstruētā Īslīces iela un izbūvētais stāvlaukums. Gada nogalē ekspluatācijā pēc
rekonstrukcijas tika nodots Brīvības bulvāris. Tāpat tika pabeigta Ceraukstes tautas nama fasādes
siltināšana un atjaunošana, Garozas muižas parka sakārtošana un Īslīces kultūras nama 1. stāva
atjaunošana, sakārtots kultūras namam līdzās esošais stāvlaukums un izveidots atpūtas un sporta
laukums Rītausmu ciemā. Rekonstruēti ceļu posmi Gailīšu pagastā, Codes pagastā, Brunavas pagastā.
Projekta „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros veikta Bauskas
2.vidusskolas ēkas siltināšana, uzbūvēts moderns daudzfunkcionāls stadions trīs izglītības iestādēm
– Bauskas 2.vidusskolai, pirmsskolas izglītības iestādei „Zīlīte” un Bauskas pamatskolai. Pabeigta
Bauskas Mūzikas un mākslas skolas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu 2. kārta. Īstenota
Bauskas muzeja vecās Lodinga staļļa ēkas fasādes un jumta atjaunošana. Paveiktais tika atzinīgi
novērtēts konkursā „Gada labākā būve Latvijā”, kur tas saņēma godpilno 3.vietu. Pabeigta Mūzikas
skolas atjaunošana un jaunā veidolā, sagaidīta un nosvinēta Mūzikas skolas 60. gadskārta. Iesākts
Eiropas Savienības līdzfinansētais projekts Lidlauka ielas izbūvei un pieslēguma pie A-7 izveidei.
Uzsākts darbs arī projektā ,,Publisko ūdeņu pieejamība Dambja ielā 2” un Pilskalna ielas
rekonstrukcijas darbi.
2018. gada 1.martā, lai rūpētos par novada iedzīvotāju drošību, darbu sāka jaunizveidotā
Bauskas novada pašvaldības policija. Sākotnēji pašvaldības policijā darbu uzsāka seši darbinieki, to
skaits pakāpeniski tiek palielināts. Maksimālais sastāvs – 15 darbinieki – pašvaldības policijā strādās
2019.gadā.
Bauskas novada pašvaldība vienmēr atbildīgi rūpējusies par izglītības funkcijas
nodrošināšanu, tiecoties uz Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības koncepcijā 2015.-2025.gadam
noteikto rezultātu – 1) pirmsskolas, sākumskolas izglītība tuvu dzīvesvietai atbilstoši vajadzībām; 2)
pamatizglītība pagastos un Bauskas pilsētā atbilstoši vēlmēm un vajadzībām; 3) ja nepieciešams, tiek
nodrošināta speciālā izglītība, kā arī ir iespēja apgūt arodu Pamūšas speciālajā internātpamatskolā; 4)
vidējā izglītība – Bauskas pilsētā. Lai tuvinātos izvirzītajiem mērķiem, 2018.gadā īstenoti vairāki
iepriekš pieņemti lēmumi – 2018.gadā jauno mācību gadu Īslīces vidusskola un Uzvaras vidusskola
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uzsāk kā pamatskolas, savukārt Mežotnes pamatskola kā Mežotnes sākumskola. Ar 2018.gada 1.
janvāri kā apvienota pašvaldības izglītības iestāde sāk darboties Bauskas Mūzikas un mākslas skola.
Liela uzmanība tiek pievērsta uzņēmējdarbības veicināšanai, uzņēmēju iedrošināšanai
sadarbībai vienam ar otru, uzņēmēju vēlmju apzināšanai kā arī ciešāka kontakta veidošanai starp
uzņēmējiem un pašvaldību. Katra mēneša pirmās trešdienas pēcpusdiena ir veltīta uzņēmējiem, kad
norisinās Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēdes, kur tiek apspriesti aktuālie jautājumi, lai
atbalstītu un veicinātu uzņēmējdarbību Bauskas novadā. Pateicoties aktīvai darbībai pēc
uzņēmējdarbības padomes un Bauskas novada domes ierosinājuma katru gadu tiek godināti mūsu
novada uzņēmēji.
2018.gadā Bauska jau otro gadu pēc kārtas ar rezultātu 316 tonnas 930 kg, kļuva par Latvijas
spēcīgāko pilsētu. Taču spēcīgi mēs esam ne tikai sportiskās aktivitātēs. Noteikti gribu uzteikt
profesionālo Bauskas Kultūras centra komandas darbu, jo 2018.gads bija spilgtiem kultūras
notikumiem piepildīts.
Festivālu gadu aizsākām ar otrajiem Vimbu svētkiem aprīlī, kas pulcēja makšķerēšanas
entuziastus un viņu ģimenes no tuvākas un tālākas apkārtnes. Maijā, saules lutināti, izskanēja Bauskas
novada svētki Vecsaules pagasta Jaunsaules ciemā. Jūnijā Bauskā pirmo reizi noritēja mūsdienu
etniskās mūzikas un seno amatu festivāls „Zobens un lemess”, jūlijā krāšņi izskanēja 20. Bauskas
Kantrīmūzikas festivāls un jau nākamajā nedēļas nogalē - Kurzemes-Zemgales hercogu Ketleru laika
mūzikas un mākslas festivāls „Vivat Curlandia!”. Jūlijs bija arī XXVI Dziesmu un XVI Deju svētku
mēnesis. Bauskas novads uz svētkiem aizveda kuplu dalībnieku saimi - 612 amatiermāksliniekus no
24 kolektīviem. Spilgti, krāšņi un vērienīgi augusta pirmajā nedēļas nogalē mirdzēja jau otrais
mūzikas un aktīvās atpūtas festivāls visai ģimenei „Bauska TasTe”, kas spēja pulcēt daudzskaitlīgu
apmeklētāju saimi. Septembrī Bauskas vecpilsētu pieskandināja Pagalmu svētki un Putras godēšana.
Nevar nepieminēt arī divus nozaru pasākumus, kas tika aizvadīti jūnijā. Ar lepnumu un
prieku Bauskā, leģendārajā Mūsas trasē atkal uzņēmām autosportistus no visas Eiropas, kuri šeit bija
ieradušies, lai startētu FIA Eiropas autokrosa čempionāta otrajā posmā. Savukārt Dāviņu pagasta
zemnieku saimniecībā „Eriņi” 15.-16.jūnijā norisinājās „Traktordiena”, kas kopā pulcēja
lauksaimniecības nozares profesionāļus un kuplu apmeklētāju un interesentu saimi.
Ne mazāk svarīga nozare Bauskā ir tūrisms, tāpēc daudz enerģijas tiek veltīts, lai pilsētai un
novadam piesaistītu tūristus. Viena no plašāk zināmajām un atzītākajām aktivitātēm ir ,,Iepazīsti
kaimiņus Zemgalē’’.
Es patiesi lepojos ar ikvienu, kurš ieguldījis savu talantu, darbu un enerģiju, lai nestu
Bauskas novada vārdu pasaulē - ar Bauskas Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņiem, kuri gūst
panākumus reģionāla, nacionāla un starptautiska līmeņa konkursos, ar mūsu sportistiem, kuri ar
lieliskiem panākumiem startē kā Latvijā, tā ārpus tās, ar aktīvajām nevalstiskajām organizācijām pēc
kuru iniciatīvas novadā tiek sakārtota vide, tiek radīti mākslas darbi, tiek sniegti pakalpojumu sociāli
neaizsargātām iedzīvotāju grupām. Lepojos ar mūsu talantīgajiem izglītības iestāžu audzēkņiem un
viņu sasniegumiem mācību olimpiādēs. Mēs esam talantīgu un daudzpusīgu cilvēku novads!
Bauskas visos laikos bijusi pilsēta ar spēcīgām tradīcijām. Aizvien varenāks un skaistāks
gadu no gada kļūst viss Bauskas novads – bagāts novads Zemgales centrā. Pie mums satiekas upes,
ceļi un cilvēki. Te drošībā aug mūsu bērni, dzīvo spēcīgas ģimenes, saimnieko lielākie Latvijas
lauksaimnieki un uzņēmēji rada radošas idejas. Pie mums, Bauskas novadā, vēsture satiekas ar
moderno un tradīcijas ar laikmetīgo. Mūsu kopīgs darbs un uzdevums ir veidot un attīstīt Bauskas
novadu – spēcīgu savās saknēs un atvērtu attīstībai un izaugsmei.
Bauskas novada domes priekšsēdētājs
Arnolds Jātnieks
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1.

Pašvaldības raksturojums
Fakti par novadu

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
01.01.2018. – 31.12.2018.
17 deputāti
Arnolds Jātnieks
Voldemārs Čačs
Jānis Kalinka
Ineta Ruhocka

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 (Skat. Attēls
Nr.1.1.1.)
5
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Novadu šķērso starptautiskās maģistrāles E67 posms – valsts galvenais autoceļš A7, kā arī
reģiona nozīmes ceļi P103 (Bauska-Dobele) un P87 (Bauska-Aizkraukle) (Skat. Attēls Nr.1.1.2.,
Nr.1.1.3.). Cauri novada teritorijai plūst Iecavas, Mūsas, Mēmeles upes un Lielupe. Bauskas novada
teritorijā atrodas īpaši aizsargājamas „Natura 2000” teritorijas.
Attēls 1.1.1.
Bauskas novada pašvaldības administratīvo teritoriju platība km2.
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

Attēls Nr.1.1.2.
Bauskas novada pašvaldības administratīvās teritorijas ceļu tīkls.

Attēls
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Attēls. Nr.1.1.3.
Attālums līdz galvenajiem nozīmīgākajiem infrastruktūras objektiem – lielākajām pilsētām, ostām,
lidostām.

1.2.

Iedzīvotāji un nodarbinātība

Pēc Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes datiem (turpmāk - PMLP) uz 2019.gada 1.janvāri
Bauskas novadā dzīvesvietu deklarējuši 23 962 iedzīvotāji (uz 2018.gada 1.janvāri 24 172
iedzīvotāji). Attiecībā pret iepriekšējo periodu iedzīvotāju skaits samazinājies par 0,87% jeb 210
iedzīvotājiem (skat. Tabula Nr.1.2.1).
Tabula Nr. 1.2.1.
Bauskas novada iedzīvotāju skaits.
Nosaukums
Bauskas novads kopā
Bauskas pilsēta
Brunavas pagasts
Ceraukstes pagasts
Codes pagasts
Dāviņu pagasts
Gailīšu pagasts
Īslīces pagasts
Mežotnes pagasts
Vecsaules pagasts

01.01.2019.
23962
8708
1334
1664
2462
662
2162
3624
1430
1916

01.01.2018.
24172
8768
1347
1676
2474
685
2175
3635
1477
1935

Izmaiņas (+/-)
-210
-60
-13
-12
-12
-23
-13
-11
-47
-19

Izmaiņas %
-0,87
-0,68
-0,97
-0,72
-0,49
-3,36
-0,60
-0,30
-3,18
-0,98
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Tabula Nr. 1.2.2.
Bauskas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādītie civilstāvokļa reģistri 2018.gadā.
Dzimušie
68
12
13
22
5
16
23
5
17
181
7
188, t.sk.
72 meitenes 116
zēni

Bauska
Brunava
Ceraukste
Code
Dāviņi
Gailīši
Īslīce
Mežotne
Vecsaule
Kopā Bauskas novadā*
Citas pašvaldības
Kopā

Salīdzinājumā ar 2017.gadu

-29

Laulības

190 t.sk.
24 baznīcas laulības
9- ar ārvalstu
pilsoņiem
+10

Mirušie
122
12
18
31
13
13
42
27
25
303
106
409, t.sk.
203 sievietes
206 vīrieši
+42

* Saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, jaundzimušo mazuļu un mirušo personu reģistrāciju
var veikt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, tāpēc nodaļā reģistrēto dzimušo un mirušo personu skaits
nesakrīt ar Bauskas novadā deklarēto dzimušo un mirušo personu skaitu.
Bauskas novada pašvaldībā pārskata gadā reģistrēti 188 jaundzimušie, miruši 409 cilvēki,
savukārt laulības noslēguši 190 pāri (skat. Tabula Nr. 1.2.2.)
Kā liecina PMLP dati, Bauskas novada sabiedrība, raugoties no nacionālā sastāva pozīcijas,
ir ļoti viendabīga. Lielākā daļa novada iedzīvotāju, jeb 78% ir latvieši, krievu tautības deklarētie
iedzīvotāji – 8% un lietuvieši – 7% (skat. Attēls Nr.1.2.1.)
Attēls Nr. 1.2.1.
Bauskas novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs uz 2018.gada 31.decembri. (PMLP).
2%
2% 3% 1%
8%
6%

78%

Latvietis

Lietuvietis

Krievs

Ukrainis

Baltkrievs

Polis

Pārējie

Nodarbinātības rādītāji Bauskas novada ir labi. Teritorijā reģistrētais bezdarba līmenis ir
zemāks nekā vidēji valstī. Nodarbinātības valsts aģentūras dati liecina, ka 2018.gada decembra beigās
vidējais bezdarba līmenis valstī bija 6,4%, Bauskas novadā uz šo pašu laika periodu – 5,5%. Turklāt
8
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gada griezumā procentuālais vidējais bezdarba rādītājs ir bijis nemainīgs, kas, savukārt, ļauj apgalvot,
ka bezdarbs novadā nav uzskatāms par problēmu un minēto vidējo rādītāju – 5,5% - sastāda ilgstošie
bezdarbnieki. Kā liecina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publiskotā
informācija, no visiem Bauskas novada darbspējīgajiem iedzīvotājiem, Bauskas novada teritorijā
strādā 42%, bet vairāk kā puse – 58% uz darbu dodas citās administratīvajās teritorijās, pārsvarā 34,0% - uz Rīgu.

1.3.

Ekonomika

Bauskas novada specializācija ir lauksaimniecība, ko nosaka lielā lauksaimniecībā
izmantojamo zemju platība un augstais auglības koeficients. Šī joma jau ir sasniegusi ļoti augstu
produktivitātes līmeni un optimālu nodarbinātību, brīvo lauksaimniecības zemju resurss ir praktiski
izsmelts. Sekojot produktu vērtību ķēdes loģikai, nākotnē lielāks potenciāls saistāms ar
lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumiem.
Bauskas novadā atbilstoši Lursoft sniegtajai informācijai, reģistrēti 1807 aktīvie uzņēmumi.
Pirmo desmitnieku, ņemot vērā uzņēmumu apgrozījumu, veido:
1. SIA „Lielzeltiņi”. Putnu gaļas ražošanas un pārstrādes uzņēmums. Kopš 2013.gada nogales SIA
„Lielzeltiņi” pieder Lietuvas holdinga kompānijai „Linas Agro Group”, kas apvieno 35
uzņēmumus Lietuvā, Latvijā, Igaunijā un Dānijā.
2. SIA „Uzvara – Lauks”. Nodarbojas ar ziemas un vasaras kviešu, rapša un miežu audzēšanu
pārtikai, alus ražošanai, lopbarībai un sēklai. Veic graudu pārstrādi. Sabiedrībai pieder arī atpūtas
komplekss „Miķelis”, kā arī zemnieku sēta un mašīnu muzejs. 2018.gadā ar SIA „Uzvara - lauks”
ar 2663,25 ha plašiem kviešu sējumiem ieņēma 1.vietu lielāko kviešu audzētāju topā valstī
3. SIA „Baltic Dairy Board”. Sūkalu/piena olbaltumvielu un augstas pievienotās vērtības produktu
rūpnīca.
4. SIA „LRS Mūsa”. Piedāvā dažāda veida kombinēto lopbarību, kā arī tās izejvielas, papildbarības
un minerālbarības pilnvērtīgas barības sagatavošanai cūkām, liellopiem, aitām un kazām.
5. SIA „Kvēle”. Elektroietaišu un energoapgādes objektu projektēšana, izbūve un
ekspluatācija. Tirdzniecības nams „Kvēle” piedāvā dažāda veida preces, „Kvēles” ģimenes
centrs piedāvā kursus un apmācības.
6. SIA „Bauskas alus”. Uzņēmumā joprojām strādā Latvijas vecākais un pieredzes bagātākais
aldaris Kārlis Zālītis, kurš par savu darbu ir apbalvots ar 5.pakāpes Trīszvaigžņu ordeni. Dzērieni
„Veselība” un „Porteris” joprojām tiek ražoti saskaņā ar Kārļa Zālīša 1961.gadā izstrādāto
receptūru un tehnoloģiju.
7. LPKS „Saimnieks – V”. Graudu un rapšu glabāšana, kaltēšana, uzglabāšana, pirmapstrāde,
iepirkšana, kodināšana un malšana. Sēklas materiāla saglabāšana.
8. SIA „Lielmežotne”. Graudu un rapšu audzēšana, piena un liellopu gaļas ražošana. Papildnozare:
elektroenerģijas ražošana no lauksaimniecības izcelsmes biomasas.
9. SIA „Bauskas tirgotājs”. Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros, galvenokārt,
pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku.
10. Andra Grantiņa zemnieku saimniecība „Eriņi”. Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas
augu sēklu audzēšana.
Bauskas novada specializācija neierobežo iespējas attīstīt radošu, inovatīvu uzņēmējdarbību
ar augstu pievienoto vērtību citos sektoros, īpaši sekojot jaunākajām tirgus tendencēm un iespējām
pārdot saražoto vai pakalpojumus globālajā tirgū, izmantot tīmekļa un attālinātā darba priekšrocības.
Atsevišķi jaunie uzņēmēji Bauskas novadā jau tagad apliecina šādu biznesa modeļu dzīvotspēju. Lielu
ieguldījumu iedzīvotāju iedrošināšanā uzsākt savu uzņēmējdarbību sniedz Latvijas Investīciju
attīstības aģentūras Bauskas biznesa inkubators.
Cits svarīgs un līdz galam neizmantots resurss ir ģeogrāfiskais novietojums un blīvais ceļu
tīkls, kas paver iespējas Bauskas novadam un Bauskas pilsētai nākotnē attīstīties par nozīmīgu
loģistikas pakalpojumu centru.
Trešais specializācijas virziens novadā ir tūrisms un ar to saistītie pakalpojumi, kur
turpināma izaugsmes kāpināšana. Bauskas novads var lepoties ar izciliem kultūrvēsturiskajiem
9
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objektiem – Bauskas pils, Sv.Gara evaņģēliski luteriskā baznīca Bauskā, Mežotnes pils, atjaunotais
Bauskas rātsnams. Gadu no gada bagātinās kultūrvēsturiskajos objektos piedāvātās tematiskās
kultūras programmas. Dabas skaistums un ūdeņu bagātība novadā paver iespējas ne vien skaistām
un ainaviskām pastaigām pa izveidotajām dabas takām, bet sniedz iespēju attīstīt aktīvo tūrismu.
Sparīgi darbojas novada tūrisma pakalpojumu sniedzēji, viņu piedāvājums ir konkurētspējīgs kā
kvalitātes, tā piedāvājuma daudzveidības ziņā.
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2.

Pašvaldības pamatinformācija
2.1.

Juridiskais statuss

Bauskas novada pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības –
Bauskas novada domes un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību, saskaņā ar Bauskas novada
pašvaldības pārvaldes struktūru. Bauskas novada administratīvajā teritorijā nodrošina likumos
noteikto funkciju, kā arī likumā „Par pašvaldībām” paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto
uzdevumu, kā arī pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un Bauskas novada
administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
2018.gadā Bauskas novada pašvaldība turpināja strādāt saskaņā ar pieņemtajiem pašvaldības
attīstības un plānošanas dokumentiem: Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.–2030.
gadam; Bauskas novada Attīstības programma līdz 2020.gadam, Bauskas novada teritorijas
plānojums 2012. – 2023.gadam. 2018.gadā turpinājās ar 2017.gada 30 novembra domes sēdes
lēmumu „Par Bauskas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” uzsāktā jaunā Bauskas
novada teritorijas plānojuma izstrāde.

2.2.

Bauskas novada dome

Bauskas novada Dome, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, sastāv no septiņpadsmit
deputātiem. (Skat. Tabula Nr.2.2.1.) Kopš pašvaldību vēlēšanām 2017.gadā domes priekšsēdētāja
pienākumus veica Raitis Ābelnieks (Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”). 2018.gada 10.maijā ārkārtas domes sēdē pašvaldībā notika deputātu grupas
iniciētas domes priekšsēdētāja pārvēlēšana. Šajā sēdē par jauno domes priekšsēdētāju tika ievēlēts
Arnolds Jātnieks (ZZS). Domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus turpina veikt Voldemārs Čačs
(Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”).
Tabula Nr.2.2.1.
Bauskas novada domes sastāvs 2018.gada 31. decembrī.
Arnolds Jātnieks

Jānis Dūmiņš

Domes priekšsēdētājs
(no 2018.gada 10.maija)
Domes priekšsēdētāja
vietnieks
Deputāts (līdz 2018.gada
10.maijam – domes
priekšsēdētājs)
Deputāts

Inita Nagņibeda
Juris Landorfs
Rudīte Čakāne
Raimonds Žabovs
Mārīte Ķikure
Valdis Veips
Aleksandrs Novickis
Aivija Kursīte
Karīna Andreika
Uldis Kolužs
Artūrs Toms Plešs
Gatis Skurba
Andris Arcimovičs

Deputāte
Deputāts
Deputāte
Deputāts
Deputāte
Deputāts
Deputāts
Deputāte
Deputāte
Deputāts
Deputāts
Deputāts
Deputāts

Voldemārs Čačs
Raitis Ābelnieks

Zaļo un zemnieku savienība
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” –
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” –
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” –
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Jaunā konservatīvā partija
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
Zaļo un zemnieku savienība
Zaļo un zemnieku savienība
Latvijas Reģionu Apvienība
Latvijas Reģionu Apvienība
Latvijas Reģionu Apvienība
Attsītībai/Par
No sirds Latvijai
„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
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Domes darbības nodrošināšanai izveidotas 3 komitejas:
 Finanšu komiteja trīspadsmit deputātu sastāvā;
 Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komiteja astoņu deputātu sastāvā;
 Vides un attīstības komiteja astoņu deputātu sastāvā.
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;
 Ētikas komisija;
 Uzņēmējdarbības konsultatīvā padome;
 Sporta lietu sabiedriskā padome;
 Apbalvojumu piešķiršanas padome.

2.3.

Bauskas novada pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības

Atbilstoši Domes apstiprinātajam nolikumam, pašvaldības funkciju realizēšanai Bauskas
novada pašvaldības pakļautībā ir šādas iestādes:
 Bauskas novada administrācija;
 Vecsaules pamatskola;
 Brunavas pagasta pārvalde;
 Pamūšas speciālā internātpamatskola;
 Ceraukstes pagasta pārvalde;
 Bauskas Mūzikas un mākslas skola;
 Codes pagasta pārvalde;
 Bauskas Bērnu un jauniešu centrs;
 Dāviņu pagasta pārvalde;
 Bauskas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skola;
 Gailīšu pagasta pārvalde;
 Bauskas novada pirmsskolas izglītības
 Īslīces pagasta pārvalde;
iestāde „Pasaulīte”;
 Mežotnes pagasta pārvalde;
 Bauskas novada pirmsskolas izglītības
 Vecsaules pagasta pārvalde;
iestāde „Zīlīte”;
 Bauskas Valsts ģimnāzija;

Bauskas Centrālā bibliotēka;
 Bauskas 2.vidusskola;
 Bauskas Kultūras centrs;
 Īslīces vidusskola/pamatskola;
 Bauskas pils muzejs;
 Uzvaras vidusskola/pamatskola;
 Bauskas muzejs;
 Bauskas pilsētas pamatskola;
 Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”;
 Bauskas sākumskola;
 Sporta centrs „Mēmele”;
 Codes pamatskola;
 Bauskas novada bāriņtiesa;
 Mežgaļu pamatskola;
 Bauskas novada Sociālais dienests.
 Mežotnes pamatskola/sākumskola;
 Griķu pamatskola;







Bauskas novada pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vides serviss”;
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bauskas siltums”;
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bauskas ūdens”;
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Īslīces ūdens”;
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bauskas slimnīca”;
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemgales mutes veselības centrs”.
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2018.gadā vairākas Bauskas novada pašvaldības iestādes, atbilstoši iepriekš pieņemtiem
lēmumiem, piedzīvoja reorganizāciju.
Atbilstoši 2017.gada maija domes sēdes lēmumam, ar 2018.gada janvāri kā vienota
pašvaldības izglītības iestāde darbu uzsāka Bauskas Mūzikas un mākslas skola.
2018.gadā pašvaldībā notikusi vairāku iestāžu reorganizācija. Saskaņā ar 2016.gada
24.novembra lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes
pamatskola” reorganizāciju” 2018. gada 30.jūnijā Mežotnes pamatskola beidza savu darbību kā
vispārizglītojoša pamatskola un no 2018.gada 1.jūlija izglītības iestāde uzsāka darbību kā Bauskas
novada vispārējās izglītības iestāde „Mežotnes sākumskola”.
Atbilstoši 2015.gada 26.novembrī pieņemtajiem lēmumiem „Par Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Īslīces vidusskola” reorganizāciju” un „Par Bauskas
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola” reorganizāciju 2018. gada
31.augustā noslēdzas minēto izglītības iestāžu reorganizācijas process, un abas vidusskolas darbu
1.septembrī uzsāka kā pamatskolas.

2.4.

Bauskas novada administrācija

Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija” (turpmāk –
Administrācija) ir Bauskas novada domes izveidota iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu
izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.
Gada griezumā pašvaldībā mainījies amata vietu skaits (skat. Tabula Nr. 2.4.1.)
Tabula Nr. 2.4.1.
Amata vietu skaita dinamika Administrācijā.
Amata vietu skaits

uz 01.01.2018.
uz 01.01.2019.
121,6
135,6
Faktiskais vidējais darbinieku skaits
125 (tajā skaitā darbinieki, kas aizvieto
ilgstošā prombūtnē esošus darbiniekus)*
*Atšķirība starp amata vietu skaitu un faktisko darbinieku skaitu izskaidrojama ar darbinieku
skaitu, kas nodarbināti nepilnu darba laiku.
Līdz 2018.gada 31.decembrim Administrācija darbojās saskaņā ar Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” pārvaldes struktūrshēmu, kas apskatāma
Bauskas novada pašvaldības mājas lapā.
2018.gadā Administrācijā notika nozīmīgas strukturālas pārmaiņas, kā arī tika pieņemti
lēmumi, kas būtiski ietekmēs iestādes darbu nākotnē.
2018.gada 1.martā darbu uzsāka Pašvaldības policija. Lēmumu par pašvaldības policijas
izveidi Bauskas novada dome pieņēma 2017.gada 28.decembrī. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 12.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir piedalīties sabiedriskās kārtības
nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību.
Ar 2017.gada 27.jūlija Bauskas novada domes lēmumu izveidota darba grupa, kurai tika
uzdots: 1) izvērtēt pašvaldības iespējas un nepieciešamību sabiedriskās kārtības nodrošināšanai
izveidot pašvaldības policiju; 2) sagatavot priekšlikumus pašvaldības policijas struktūrai un 3)
sagatavot pašvaldības policijas izveidošanas finanšu aprēķinus. Darba grupai darbības termiņš tika
noteikts līdz 2017.gada 30.oktobrim. Atbilstoši darba grupas priekšlikumiem, lai pilnvērtīgāk un
efektīvāk nodrošinātu sabiedriskās kārtības uzraudzību pašvaldības administratīvajā teritorijā,
Bauskas novada pašvaldībai ir veidojama pašvaldības policija. Ņemot vērā pašvaldības policijas
izveidošanas izmaksas un 2018.gada budžeta iespējas, pašvaldības policija veidojama pakāpeniski,
samērojot ar kopējiem pašvaldības izdevumiem. Sākotnēji pašvaldības policijā darbu uzsāka seši
darbinieki, to skaits pakāpeniski tiek palielināts. Atbilstoši lēmumam, maksimālais sastāvs – 15
darbinieki – pašvaldības policijā strādās 2019.gadā. Domes sēdē martā par pašvaldības policijas
priekšnieku tika apstiprināts Broņislavs Ostrovskis. Līdz 2018.gada beigām pašvaldības policija
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strādājusi ne tikai pie savu ikdienas pienākumu veikšanas, jaunizveidotajā struktūrā tika īstenoti arī
daudzi saimnieciska un organizatoriska satura darbi.
Bauskas novada domes 2018.gadā pieņemtie lēmumi par strukturālām Administrācijas
amatu sarakstā:
1) Bauskas novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģijas 2017.-2024.gadam
mērķu sasniegšanai, lai uzlabotu Bauskas novada jauniešu dzīves kvalitāti, radot atbilstošu apkārtējo
vidi un veicinot jauniešu līdzdalību sabiedrībā, izveidota amata vieta „jaunatnes lietu speciālists”.
Minētās izmaiņas stājas spēkā 05.07.2018.;
2) izvērtējot Bauskas novada deputātu, Administrācijas nodaļu vadītāju priekšlikumus
kopējā darba uzdevumu izpildes pilnveidošanai un SIA „ALGAR” auditores audita ziņojumu un tā
ieteikumus, kā arī balstoties uz Bauskas novada domes pieņemtajiem lēmumiem, 2018.gada nogalē
veikta iekšējā reorganizācija iestādē:
 Juridiskās nodaļas strukturālas izmaiņas – nodaļas sastāvā iekļautas 2 personāla speciālista amata
vietas;
 Kancelejas nodaļas strukturālas izmaiņas - izveidota Klientu apkalpošanas centra vadītāja amata
vieta;
 Informācijas tehnoloģiju nodaļas strukturālas izmaiņas – papildus izveidota vēl viena
datorsistēmu un datortīklu administratora amata vieta;
 Sabiedrisko attiecību nodaļas strukturālas izmaiņas – papildus izveidota vēl viena sabiedrisko
attiecību speciālista amata vieta;
 Bauskas novada pašvaldības policijas strukturālas izmaiņas – izveidota pašvaldības policijas
priekšnieka vietnieka amata vieta, viena amata vieta „kārtībnieks” likvidēta;
 Bauskas novada Būvvaldes strukturālas izmaiņas – viena amata vieta „arhitekts” pārveidota par
amata vietu „galvenais arhitekts”, amata vieta „lietvedis” pārveidota par amata vietu „lietvedisBūvniecības informācijas sistēmas administrators”;
 izveidota jauna nodaļa - „Nekustamo īpašumu nodaļa” - ar nodaļas vadītāja amata vietu, nodokļu
inspektora 3 amata vietām, nekustamā īpašuma speciālista 3 amata vietām un iedzīvotāju
reģistrēšanas un dzīvokļu lietu speciālista amata vietu.
Gada laikā darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku nodibinātas ar 21 Administrācijas
darbinieku un 4 pašvaldības iestāžu vadītājiem.
Noslēgti darba līgumi uz noteiktu laiku projektu ietvaros:
1) projektā „PROTI un DARI!” 2 darba līgumi;
2) projektā „Karjeras atbalsts vispārējas un profesionālās izglītības iestādēs” 3 darba līgumi;
3) projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 11 darba līgumi;
4) projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” - 54 darba līgumi.

2.5.

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.
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
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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 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.
2018.gada maijā tika apstiprināts Bauskas novada pašvaldības teritoriālā mārketinga plāns,
kas ir pašvaldības vidējā termiņa plānošanas dokuments 2018. – 2022.gadam. Teritoriālā mārketinga
plāna galvenais uzdevums ir palīdzēt sasniegt novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un attīstības
programmā definētos mērķus, izmantojot mērķtiecīgi virzītu iekšējo un ārējo komunikāciju,
izstrādājot komunikācijas vadlīnijas un vienotu vizuālo identitāti, nosakot prioritārās mērķa grupas
un galvenos vēstījumus tām un līdzsvarojot likumā par pašvaldībām noteikto autonomo funkciju
īstenošanas pieeju (jomu pieeja) ar fokusētāku skatījumu uz mērķa grupu un iesaistīto pušu pieeju.
Teritoriālā mārketinga plāna virsmērķis - paaugstināt Bauskas novada pašvaldības konkurētspēju
precīzi noteiktu mērķauditoriju – iedzīvotāju, uzņēmēju, viesu - piesaistē un lojalitātes nodrošināšanā
ar koordinētu iekšējo un ārējo komunikāciju, vienotu vizuālo identitāti un mērķtiecīgām rīcībām.
2018.gadā pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA
„Outdoor
media”
par
reklāmas
izvietošanu
Ķekavas/Bauskas aplī. Lielformāta stends tiek izmantots
pašvaldības pasākumu popularizēšanai, kā arī kā atbalsta
rīks tiem pasākumu organizatoriem, kuri Bauskas
novadu izvēlējušies par sava pasākuma norises vietu.
2018.gadā pašvaldība veica divus iepirkumus,
kuru rezultātā tika noslēgti divi līgumi: „Fotoreportāžu
sagatavošana Bauskas novada pašvaldības vajadzībām”
un „Video materiālu sagatavošana Bauskas novada
pašvaldības pasākumiem”. Pateicoties šādam lēmumam,
pašvaldībai bija iespēja nodrošināt kvalitatīvu foto un
video materiālu pašvaldības pasākumu un pašvaldības veikuma popularizēšanai, veidot pozitīvu
pašvaldības tēlu un kļūt par aicinošu pašvaldība tās viesiem un iedzīvotājiem.
Līguma „Fotoreportāžu sagatavošana Bauskas novada pašvaldības vajadzībām” ietvaros tika
sagatavotas 8 fotoreportāžas par lielākajiem notikumiem novadā. Līguma „Video materiālu
sagatavošana Bauskas novada pašvaldības pasākumiem” ietvaros sagatavoti 7 video par lielākajiem
pasākumiem novada, 3 pašvaldības publicitātes video un 9 video īsfilmas par konkursa „Bauskas
novada uzņēmēju Gada balva” laureātiem.
2018.gadā, laikā no 12. – 19.novembrim, Bauskas novadā Eiropas Vietējās Solidaritātes
dienu (ESVD) ietvaros uzturējās delegācijas no pašvaldības sadraudzības pilsētām Hašuri (Gruzija)
un Sorokas (Moldova). Kopumā 15 speciālisti no abām pašvaldībām nedēļas ietvaros iepazinās ar
Bauskas novada pašvaldības pieredzi izglītības, sociālo jautājumu un uzņēmējdarbības jomā, kā arī
sabiedrības līdzdalības veicināšanas aktivitāšu īstenošanā. Nedēļas programma tika veidota pakārtoti
delegāciju sastāvam, kurā bija speciālisti, kuri pārstāv visas iepriekšminētās jomas. Viesu vizītes
koordinēšanu pilnībā nodrošināja Sabiedrisko attiecību nodaļas speciālisti.
Informācijas tehnoloģijas – starpnieks starp pašvaldību un sabiedrību
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Komunikāciju ar sabiedrību būtiski ietekmē informācijas tehnoloģiju attīstība un
komunikācijas kanālu daudzveidība.
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 pašvaldības organizētās aptaujās.
2018.gadā tiek veikti atsevišķi uzlabojumi pašvaldības
mājas lapā, lai nodrošinātu labāku lapas pārskatāmību. Papildus
jau esošajiem rīkiem, 2018.gadā mājas lapā tika izveidots
Bauskas uzņēmumu katalogs, kurā paši uzņēmēji var izveidot
sava uzņēmuma profilu.
Bauskas novada pašvaldība turpina aktīvi darboties
sociālajos tīklos. Tika pieņemts lēmums atteikties no pašvaldības
konta sociālajā tīklā www.draugiem.lv, taču aktīvi tika turpināta
komunikācija www.facebook.com, kas rezultējies ar gandrīz 2000
sekotāju pieaugumu no 2017.gada augusta.
Kopš 2017.gada turpina darboties iedzīvotāju līdzdalības
programma jeb mobilā aplikācija „MOBIO". Aplikācija ir
instruments, kuru izmanto iedzīvotāji, norādot uz nepilnībām vai
bojājumiem novada infrastruktūrā, kā, piemēram, padziļinātām
bedrēm, nolūzušiem koka zariem vai sakritušiem kokiem, bojājumiem
vai sūcēm kanalizācijas sistēmās, nesakārotu vai izdemolētu konkrētu
vietu novadā vai jebkāda cita veida bojājumus, kas apdraud cilvēka
dzīvību vai apgrūtina normālu pārvietošanos.
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Bauskas novada pašvaldība ir sasniedzama arī mobilajā aplikācijā WhatsApp. Atliek vien
ierakstīt tālruņa numuru +371 29 176 675 savā mobilajā telefonā, atjaunināt WhatsApp kontaktu
sarakstu un ziņot, informēt, jautāt. Nosūtot WhatsApp ziņu, tā nonāk pie Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciālistiem, kuri centīsies to iespējami ātri apstrādāt. Ārpus darba laika tas var prasīt ilgāku laiku,
taču, ja situācija būs tūlītēji atrisināma, tas tiks izdarīts!
Bauskas Novada Vēstis
Lai informētu iedzīvotājus un īstenotu nodaļas kompetencē
esošos uzdevumus, pašvaldībā 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
lēmumiem, saistošo noteikumu un paskaidrojuma rakstu
pilnu tekstu, informāciju par sabiedrībai būtiskām aktivitātēm
– publisko apspriešanu, teritorijas plāna izstrādi, 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. 2018.gadā pašvaldības informatīvais izdevums „Bauskas Novada Vēstis” tika
izdots divas reizes mēnesī, tādā veidā nodrošinot aktuālākas informācijas nokļūšanu pie
iedzīvotājiem.
Sadarbība ar plašsaziņas 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.
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2.6.

Kultūra

2018. gadā Bauska pasludināja sevi par festivālu un svētku pilsētu. Šādam sauklim ir
pamatojums - vasaras kultūras un izklaides pasākumu piedāvājums Bauskas pilsētā un novadā bija
bagāts krāšņiem un daudzveidīgiem notikumiem, aicinot baušķeniekus un pilsētas viesus ne tikai uz
jau ierastiem pasākumiem, bet veidojot arī jaunus svētkus ar
mērķi popularizēt Bausku kā festivālu un svētku pilsētu.
Bauska ir viena no populārākajām vimbu makšķerēšanas
pilsētām Latvijā. Tam par godu jau otro gadu pēc kārtas
baušķeniekiem un pilsētas viesiem tika organizēti „Vimbu
svētki” Mūsas krastā, atklājot vasaras kultūras un izklaides
pasākumu sezonu. Copes meistari no visas Latvijas pulcējās, lai
piedalītos makšķerēšanas sacensībās, savukārt noķertie lomi tika
uz vietas kūpināti un pagatavoti apmeklētajiem. Bija arī
aktivitātes un koncerti pieaugušajiem un bērniem. Atbilstoši
datumam svētki notika Lieldienu noskaņās.
Turpinot Bauskas novada svētku konceptu, kurš paredz
novada svētkus svinēt ik gadu citā Bauskas novada
pagastā, 2018.gada 26.maijā Bauskas novada svētki
tika svinēti Vecsaules pagasta Jaunsaules ciemā.
Svētku ietvaros apmeklētājiem tika piedāvāta
amatiermākslas
kolektīvu
koncertprogramma,
aktivitātes lieliem un maziem, tirdziņš, kā arī
iedzīvotāju sveikšana un godināšana. Svētkus
apmeklēja arī ārvalstu sadraudzības pašvaldības no
Radvilišķiem (LT), Pakrojas (LT), Hašuri (Gruzija),
Ripinas (Polija) un Hedemoras (Zviedrija).
2018.gada 2.
un 3.jūnijs bija īpaši
datumi, jo pēc trīs gadu pārtraukuma Bauskas novadā leģendārajā
Mūsas trasē atgriezās FIA Eiropas autokrosa čempionāts. „Mūsa
Raceland” trasē tika aizvadītas ļoti azartiskas un interesantas cīņas,
kurās startēja aptuveni 100 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
Baltkrievijas, Krievijas, Ukrainas, Čehijas, Slovākijas, Ungārijas,
Nīderlandes, Beļģijas, Vācijas, Francijas, Itālijas, Spānijas un
Portugāles. Sacensībās piedalījās arī astoņkārtējs Eiropas čempions
Bernds Štūbbe no Vācijas un seškārtējs Eiropas čempions čehs Vaclavs
Feifārs
un
pašmāju
spožākie
braucēji
autokrosā.
2018.gada 15.17.jūnijā Bauskas pilskalna parka estrādē pirmo reizi
norisinājās Etniskās mūzikas un seno amatu festivāls
„Zobens un lemess”. Festivālā, līdztekus muzikāliem
priekšnesumiem, varēja vērot vēstures rekonstrukcijas
klubu nometni, seno karavīru cīņas, viduslaiku spēles,
seno amatu ciemu, amatnieku meistarklases, lekcijas,
ugunsskulptūras un daudz ko citu.
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Jau 20.reizi Bauskas pilskalna parka
estrādē norisinājās Bauskas Kantrimūzikas
festivāls. 13. un 14. jūlijā festivālu apmeklēja
vairāki tūkstoši kantrimūzikas mīļotāju un
festivāla viesu no Latvijas un ārvalstīm, lai
klausītos, dejotu un baudītu ne vien iemīļotu
pašmāju mūziķu priekšnesumus, bet arī pasaulē
slavenu mākslinieku uzstāšanos.
Tradicionāli nākamajā nedēļas nogalē –
21. – 22.jūlijā Bausku pārņēma senā mūzika, jo
šajās dienās tiek organizēts Kurzemes hercogu
Ketleru laika mūzikas un mākslas festivāls
„Vivat, Curlandia!”. Festivāla ietvaros koncerti norisinājās Bauskas pilī, Bauskas Kultūras centrā
un Bauskas Sv. Gara Evaņģēliski luteriskajā
baznīcā. Par festivāla norises vietu ir izvēlēta
Bauska, jo Kurzemes hercogu Ketleru Zemgalē
celtās pilis bija pirmās, kas Latvijas teritorijā
reprezentēja
ziemeļu
renesanses
laicīgās
arhitektūras un profesionālās mākslas izpausmes,
kuras līdzi atnesa renesanses laikmeta Eiropas
domāšanu, kultūru un mākslas dīgļus, kas
neapšaubāmi ietekmēja kultūras procesu attīstību
ne tikai Zemgalē.
Ar necerētiem panākumiem un stariecošu apmeklējumu pārsteidza otro gadu notiekošais
mūzikas un aktīvās atpūtas festivālu visai ģimenei – „Bauska TASTE”. 4. un 5.augustā festivāls
Bauskas pilskalna parka estrādē pulcēja vairāk kā 9000 skatītāju. Arī 2018.gadā Bauska TASTE
priecēja ar daudzveidīgu un interesantu mūzikas piedāvājumu, aizrāva sportisko aktivitāšu cienītājus
organizācijas „Magnēts” rīkotajā rogainingā. Aktivitātes, kas norisinājās ārpus „Bauska TASTE”
teritorijas,
apmeklētājiem
ļāva
iepazīt Zemgali un
Bausku, bet „Bauska
TASTE”
festivāla
teritorijā
pārējās
aktivitātes neapšaubāmi
aizrāva gan bērnus, gan
pieaugušos – sešu metru
augsta klinšu siena,
„Turies!” virvju trase,
„Brain Games” labākās
spēles,
izlaušanās
istabas no „QuestLab”,
pūķu darināšana un video spēļu konsoļu turnīrs no „GoStation”. Jauniešiem par viņiem svarīgām
tēmām „Papardes zieds” un „Dzīvnieku brīvība” bija sagatavojuši aizraujošas prāta spēles, kurās
jaunieši labprāt arī piedalījās. Festivāla noskaņu papildināja romantiskās dekorācijas, kas radīja
svētku sajūtu, viscauri starp kokiem plīvoja krāsainas auduma lentītes un karodziņi. Ļoti skaisti bija
nodalīta un izdekorēta ēdināšanas zona un atpūtas zona, radot patīkamu atmosfēru, kas vakarā tika
papildināta ar izgaismotām lampiņām atsevišķās zonās.
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8.septembrī Bauskas vecpilsētā norisinājās
Bauskas vecpilsētas VIII Pagalmu svētki un VI
Putras godēšana. Šo svētku rīkošanu no biedrības
„Bauskas vecpilsēta” pagājušajā gadā pārņēma
Bauskas novada pašvaldība, savukārt biedrība
nodrošināja savu atbalstu un dalījās zināšanās un
pieredzē par pasākuma organizēšanas jautājumiem.
Šajos svētkos aizraujošā veidā bija iespējams
iepazīties ar vecpilsētas pagalmiņiem un nobaudīt
dažādu garšu putras. 2018.gadā svētku ietvaros
apmeklētājus uzņēma 20 Bauskas vecpilsētas
pagalmiņi, kur ikvienu gaidīja dažādas aizraujošas,
interesantas, izglītojošas un arī sportiskas nodarbes.
2018.gads bija valsts 100gades gads. Arī
Bauskas novadā šajā gadā norisinājās ne viena vien
valsts 100gadei veltīta kultūras aktivitāte, taču
visplašāk valsts svētki, protams, tika svinēti 2018.gada
18.novembrī. Jau agrā rītā „Latvijas ieskandināšana”
notika Mežotnes pilskalnā, kur svinīgi tika pacelts
Latvijas karogs un kopīgi sagaidīts saullēkts.
Pievakarē notika Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai veltīts svinīgs koncerts Bauskas Kultūras
centrā, kam sekoja koncerts un kopīga sadziedāšanās
pilsētas rātslaukumā „Mana zeme, Latvija”. Svētki
noslēdzās
ar
kopīgu valsts himnas dziedāšanu un krāšņu svētku salūtu.
2018.gadā norisinājās arī XXVI Vispārējie Latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētki. Bauskas novads svētkos bija ļoti
plaši pārstāvēts – uz Rīgu devās 612 dalībnieki. Šim notikumam
par godu tika organizēts arī īpašs svētku dalībnieku pavadīšanas
pasākums Bauskas rātslaukumā.
2018.gada
pasākumu
sezona noslēdzās ar dažādiem
pasākumiem
notikumu
mājā
„Baltais briedis”. Jau no 18.decembra Bauskas rātslaukumā esošajā
notikumu mājā varēja piedalīties radošās darbnīcās, baudīt koncertus un
skatīties teātra izrādes. Te skolu un bērnudārzu kolektīvi svinēja savus
svētku notikumus un pašvaldība rīkoja pasākumu mazajiem pirmsskolas
vecuma bērniem. Gada izskaņā iedzīvotāji tika aicināti pulcēties Bauskas
rātslaukumā, kur notika Jaungada sagaidīšana, bet 1. janvārī pēc pusnakts
notikumu mājā „Baltais briedis” sākās Jaunā gada svinības.

2.7.

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, arī 2018. gadā norisinājās jau trešais pašvaldības finansētais projektu
konkurss „Mēs savam novadam”. Projektu konkursā atbalstu savām iecerēm var gūt nevalstiskās
organizācijas. Konkursa mērķis - veicināt sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu projektu
20

Bauskas novada pašvaldības 2018.gada publiskais pārskats
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 uzņēmējiem.
2018.gada izsludinātajā projektu konkursā tika iesniegti 18 dažādi projektu pieteikumi, no
kuriem apstiprināti, atbalstīti un arī realizēti tika 11 projekti.
Šo atbalstīto projektu ietvaros tika
labiekārtota Bauskas novada vide, dots
atbalsts veselīga dzīvesveida veicināšanai,
vēstures liecību un materiālu saglabāšana un
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana.
Prieks, ka veidojot sadarbību ar Bauskas
novada nevalstiskajām organizācijām un
cilvēkiem, kas brīvprātīgi ir gatavi iesaistīties
jaunu ideju īstenošanā, mums atkal ir izdevies
paveikt tik daudz. Tas noteikti ir liels kopā
strādāšanas prieks, kas ik gadu apliecina, ka
tieši kopā būšana ir lielākā vērtība, ko iegūst
katrs no projekta dalībniekiem, pasniedzot
dāvanu sev, savam novadam un visai Latvijai.
Ļoti īpašs projekts 2018.gadā bija mozaīkas
izveide Bauskas vecpilsētā, kas lieliski papildināja 2017.gadā radīto Rožu ielu.
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””.
„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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3.

Bauskas novada pašvaldības realizētie projekti

Bauskas novada pašvaldība 2018.gadā īstenoja 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas
Savienības (ES) fondu projektu ieviešanu.
2018.gadā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izstrādāti vai aktualizēti šādi attīstības
plānošanas dokumenti un pašvaldības normatīvie akti:
 Nolikums „Par Bauskas novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu konkursam „Mēs savam
novadam 2018””;
 Nolikums „Par kārtību, kādā Bauskas novada dome piešķir līdzfinansējumu NVO iniciatīvu
īstenošanai 2018.gadā”;
2018.gadā izstrādāti plānošanas dokumenti :
 Bauskas novada Enerģētikas rīcības plāns 2018. – 2025.gadam;
 Bauskas novada mārketinga stratēģija 2018.- 2025.gadam;
 Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns (2017-2020).

3.1.

Joma: Teritorijas plānošana

Pamatojoties uz Bauskas novada dome 2017.gada 30.novembra lēmumu „Par Bauskas
novada Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”, 2018.gadā ir uzsākta Bauskas novada Teritorijas
plānojuma izstrāde. Teritorijas plānojuma izstrādes galvenie uzdevumi:
 sagatavot analītisku pārskatu par nepieciešamajām korekcijām Bauskas novada teritorijas
plānojumā un to iespējamo ietekmi uz Bauskas novada teritorijas izmantošanu un attīstības iespējām;
 precizēt Bauskas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ietverto telpiskās attīstības perspektīvu
- telpiskās struktūras elementus, kas norāda funkcionālo telpu teritoriālo piesaisti;
 precizēt pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas, to aizsargjoslas atbilstoši
Aizsargjoslu likuma prasībām, kā arī ievērojot Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā
noteiktās prasības;
 izvērtēt Bauskas novada apdzīvojuma struktūras attīstību un precizēt ciemu robežas;
 aktualizēt Dabas parka „Bauska” teritorijas izmantošanu;
 izvērtēt Bauskas vecpilsētas aizsargājamās teritorijas un precizēt centra apbūves robežas;
 teritorijas plānojumā ietvert transporta infrastruktūras attīstības plānu, paredzot ielu kategorijas
atbilstoši MK noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves
noteikumi” iedalījumam un nosakot sarkano līniju risinājumus;
 izvērtēt Bauskas pilsētā īpaša režīma zonas ceļu satiksmes drošības uzlabošanai, sabiedrības
veselības, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai, kā arī dabas, īpaši aizsargājamo
kultūrvēsturisko teritoriju un kultūras pieminekļu aizsardzībai;
 teritorijas plānojumā identificēt piemērotāko Rail Baltica dzelzceļa līnijas pieturu Bauskā un
iespējamos telpiskos risinājumus perspektīvā industriālā parka attīstībai, ņemot vērā plānoto Rail
Baltica dzelzceļa līniju, A7 autoceļa apvedceļu un to sasaisti ar esošo infrastruktūru.
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3.2.

Joma: Jaunatne

Projekta nosaukums
Informācija par projekta gaitu
Projekts „PROTI un Bauskas novada domes 2018.gada
DARI!”
27.decembrī tika pieņemts lēmums
„Par grozījumiem Bauskas novada
attīstības programmā”, lai pagarinātu
Bauskas
novada
attīstības
programmas darbības termiņu līdz
2020.gadam.Turpinās
8.3.3.
specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt
NVA nereģistrēto NEET jauniešu
prasmes un veicināt to iesaisti
izglītībā,
NVA
īstenotajos
pasākumos” projektā „PROTI un
DARI!”, kurā tiek iesaistīti jaunieši,
kuri pašlaik nemācās, nestrādā un
neapgūst arodu. Līdz 2018.gada
decembrim projektā atbalstu guva 56
jaunieši, no tiem 50 jaunieši darbības
projektā ir pabeiguši, savukārt 6 jaunieši turpina aktīvi darboties. Projekta
ietvaros jaunieši turpina saņemt dažādus atbalsta pakalpojumus, darbojas
radošajās darbnīcās, mācās apgūt ēdiena gatavošanas prasmes, apgūst
pašaprūpes un mājsaimniecības darbu veikšanas prasmes.
Turpinās sadarbība ar mācību centru „BUTS” un Bauskas NVA filiāles
karjeras konsultantu. Jaunieši piedalās aktivitātēs, kuras paredzētas katra
jaunieša individuālajā pasākumu programmā un veicina jauniešu
izaugsmi un iespējas sasniegt izvirzītos mērķus. Projekts tiek finansēts no
Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem - 61 112,60 €
Plānveida ilgtermiņa Jaunatnes
politikas
valsts
darba ar jaunatni programmas valsts budžeta
īstenošana
Bauskas finansējuma ietvaros projekta
novadā
„Plānveida ilgtermiņa darba ar
jaunatni īstenošana Bauskas
novadā” mērķis ir sekmēt
plānveida ilgtermiņa darba ar
jaunatni īstenošanu Bauskas
novadā, nodrošinot vietējā un
nacionālā līmeņa jaunatnes
politikas plānošanas dokumentos
noteikto mērķu sasniegšanu. Projektā tiek organizēti pieredzes apmaiņas
braucieni darbā ar jaunatni iesaistītajiem speciālistiem un pašvaldības
pārstāvjiem, lai iegūtu informāciju un priekšstatu par darba ar jaunatni
organizēšanu Aizputes, Jelgavas un Iecavas novada pašvaldībās, tiekoties
ar atbildīgajiem speciālistiem. Organizētas apmācības jaunatnes
darbiniekiem no visiem Bauskas novada pagastiem, kā arī citiem
ieinteresētajiem aktīvistiem. Noorganizēts Bauskas novada jauniešu
forums „Radu rītdienu šodien”, darba ar jaunatni pilnveidošanai Bauskas
novada pašvaldībā, plānots iesaistīt vismaz 200 dalībniekus. Īstenošanas
laiks: 01.06.2018.-31.05.2019. Projekta finansējums – valsts programmas
valsts budžeta finansējums: 3068,86 €
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Mobilā
darba
ar
jaunatni
sistēmas
attīstīšana
Bauskas
novadā

Jaunatnes politikas valsts
programmas valsts budžeta
finansējuma ietvaros uzsākts
projekts „Mobilā darba ar
jaunatni sistēmas attīstīšana
Bauskas novadā”, turpinot
iesākto Bauskas novada
pašvaldības
jaunatnes
politikas attīstības stratēģijas
Rīcības plāna īstenošanu.
Īstenošanas
laiks:
07.12.2018.-01.08.2019.
Projekta finansējums – valsts programmas valsts budžeta finansējums:
6580,60 €

3.3.
Projekta nosaukums

Joma: Izglītība
Informācija par projekta gaitu

Uzlabot
vispārējās Lai uzlabotu mācību vidi Bauskas Valsts ģimnāzijā un Bauskas
izglītības
iestāžu 2.vidusskolā tiek realizēts projekts „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu
mācību vidi
mācību vidi” ietvaros”. Projekta numurs: Nr.8.1.2.0/17/I/011.
2018.gadā uzbūvēts moderns daudzfunkcionāls stadions trīs izglītības
iestādēm – Bauskas 2.vidusskolai, pirmsskolas izglītības iestādei „Zīlīte”
un Bauskas pamatskolai. Projekta aktivitātes kopējās izmaksas
1 458 707,89 €, ERAF finansējums 439 954,07 €, valsts budžeta
finansējums
55 739,89 €, pašvaldības līdzfinansējums ar
neattiecināmajām izmaksām 963 013,93 €.
Projekta kopējās plānotās izmaksas - 6 638 913 € apmērā. ERAF
līdzfinansējums 3 387 334 €, pašvaldības līdzfinansējums 3 251 579 €.
Projekts tiks realizēts līdz 2023.gada 31.decembrim.
Kompetenču
pieeja Projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā” tiek nodrošināta
mācību saturā
kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija,
atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura
ieviešana pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības
pakāpē. Projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002. Projekta ietvaros darbojas Bauskas
sākumskola, Bauskas 2.vidusskola un Codes pamatskola. Īstenošanas
laiks: 17.10.2016. – 16.10.2021.
Atbalsts izglītojamo Projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstība” mērķis
individuālo
ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz
kompetenču attīstība
individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības
iestādēs, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
Projekta numurs Nr. 8.3.1.1./16/I/001. Projektā piedalās Bauskas
2.vidusskola (15 pedagogi); Vecsaules pamatskola (6 pedagogi); Griķu
pamatskola (5 pedagogi); Bauskas pilsētas pamatskola (6 pedagogi).
Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.
Atbalsts priekšlaicīgas Projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
mācību pārtraukšanas (projekts „PuMPuRS”), paredzēts ieviest Īslīces vidusskolā, Mežotnes
samazināšanai
pamatskolā/sākumskolā, Vecsaules pamatskolā un Bauskas pilsētas
(projekts
pamatskolā sistēmisku atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku
„PuMPuRS”)
samazināšanai. Projekta numurs: Nr.8.3.4.0/16/I/001. Pasākumi vērsti uz
agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu
situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk
24

Bauskas novada pašvaldības 2018.gada publiskais pārskats
efektīva. Projekta mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz
12.klasei. Projekts tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu
mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”
ietvaros, finansējums Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 € un
valsts budžeta finansējums 5 971 857 €
Karjeras
atbalsts
vispārējās
un
profesionālās
izglītības iestādēs

Projektā „Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” paredzēts
nodrošināt karjeras atbalstu
skolēniem, organizējot dažādus
karjeras
attīstības
atbalsta
pasākumus,
grupu
un
individuālās
karjeras
konsultācijas. Projekta numurs:
Nr.8.3.5.0/16/I/001.
Projekta
ietvaros tiek organizēta labās prakses apmaiņa, plānotas dažādas
aktivitātes gan bērniem, gan vecākiem par bērnu un jauniešu karjeras
nepieciešamā karjeras atbalsta jautājumiem, kā arī tiek nodrošināta
informācijas pieejamība karjeras virziena izvēlei. Plānots veicināt
sadarbību ar dažādām mērķauditorijām, iestādēm un uzņēmumiem.
Īstenošanas laiks: 2017-2020.gada 30.decembris.

3.4.
Projekta nosaukums

Joma: Infrastruktūra
Informācija par projekta gaitu

Infrastruktūras projekti, kas īstenoti, piesaistot finansējumu no Eiropas savienības fondiem
vai valsts budžeta porgrammām
Biznesa
bibliotēku
potenciāla
attīstība
uzņēmējdarbības
veicināšanai
pašvaldībās

Turpinās Latvijas Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.–
2020.gadam Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
projekta „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības
veicināšanai pašvaldībās” (BUSINESS BAG), īstenošana. Projekta
ietvaros veikta Gailīšu pagasta bibliotēkas infrastruktūras atjaunošana –
atjaunotas bibliotēkas telpas un veikta teritorijas labiekārtošana. Kopējās
būvniecības izmaksas 92 241 €.
Projekta budžets 375 920,31 €, no tā ERAF 319 532,26 €, valsts - 18
796,02 €, BNP - 37 592,03 €.
Privāto
investīciju Pabeigts projekts „Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas
palielināšana Bauskas dienvidu aglomerācijā uzņēmējdarbības veicināšanai”, veikta transporta
pilsētas
dienvidu infrastruktūras sakārtošana - Īslīces ielas un Ziedoņu ielas posma
aglomerācijā
pieslēguma
uzņēmējdarbības
atjaunošana
veicināšanai
1032m garumā,
stāvlaukuma un
atpūtas
vietas
izveide
vides
uzlabošanai un
tūristu
ērtību
nodrošināšanai.
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Brīvības bulvāra
revitalizācija
uzņēmējdarbības
veicināšanai

Teritorijas
revitalizācija Gailīšu
pagastā, rekonstruējot
vietējā autoceļa
posmu

Teritorijas
revitalizācija Codes
pagastā, rekonstruējot
vietējā autoceļa
posmu

Bauskas industriālās
teritorijas attīstība,
reģenerējot degradētās
teritorijas

Projekta kopējās izmaksas: 1 128 445,99 €, ERAF finansējums 473 801,05 €, valsts budžeta dotācija 20 902,98 €.
Pabeigts projekts „Brīvības bulvāra revitalizācija uzņēmējdarbības
veicināšanai”,
veikta
transporta infrastruktūras
sakārtošana - Brīvības
bulvāra
pārbūve,
komunikāciju
pārbūve,
satiksmes
organizācijas
tehnisko
līdzekļu
uzstādīšana,
apgaismojuma
tīkla
izbūve. Projekta kopējās
izmaksas: 455 770,24 €,
ERAF finansējums –225 652,87 €, valsts budžeta dotācija 9 955,27 €.
Pabeigts projekts „Teritorijas
revitalizācija Gailīšu pagastā,
rekonstruējot vietējā autoceļa
posmu”, veikta autoceļa A10
Čikstes - muzejs - Kaulbrieži
posma pārbūve, nodrošināta videi
draudzīga un vides ilgtspēju
veicinoša teritoriālā izaugsme.
Projekta
kopējās
izmaksas:
394 565,69 €, ERAF finansējums
323 639,48 €, valsts budžeta
dotācija 14 278,21 €.
Pabeigts projekts „Teritorijas revitalizācija Codes
pagastā, rekonstruējot vietējā autoceļa posmu”
veikta autoceļa „A7-Rotkalni- A7 šoseja” posma
pārbūve. Nodrošināta videi draudzīga un vides
ilgtspēju veicinoša teritoriālā izaugsme. Projekta
kopējās izmaksas: 433 629,55 €, ERAF finansējums
286 588,30 €, valsts budžeta dotācija 12 643,61 €.
Uzsākta projekta „Bauskas
industriālās teritorijas attīstība,
reģenerējot
degradētās
teritorijas” ieviešana, kurā tiek
veikta Lidlauka ielas un
pieslēguma
A7
izbūve.
Vienlaicīgi jauna, standartiem
atbilstoša ielas krustojuma ar
kreisā pagrieziena joslu izbūve,
luksoforu uzstādīšana, jauna
apgaismojuma tīkla izbūve,
ūdens apgādes, saimnieciskā un
lietus ūdens kanalizācijas izbūve, virszemes ūdeņu novadīšana no
projektējamās teritorijas, telekomunikācijas kabeļu kanālu izbūve,
sadalošā gāzes vada izbūve 1500 m, gājēju/veloceliņa izbūve, satiksmes
organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana. Projekta kopējās izmaksas
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Lauku atbalsta
programmas 2014.2020.gadam
pasākums
„Pamatpakalpojumi
un ciematu
atjaunošana lauku
apvidos”

Ceraukstes tautas
nama fasādes
atjaunošana
pakalpojumu
nodrošināšanai

Īslīces kultūras nama
1.stāva atjaunošana

3 283 016,10 €, tai skaitā ERAF finansējums 2 540 595,17 €, valsts
budžeta dotācija 112 085,08 €.
Bauskas novada dome 2017.gada 30.martā pieņēma lēmumu „Par Lauku
atbalsta programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” īstenošanu Bauskas novadā”,
uzņemoties saistības pārbūvēt 27 ceļu posmus jeb 65,27 km.
2018.gadā pabeigti būvdarbi projektā „Bauskas novada pašvaldības grants
ceļu pārbūve Brunavas pagastā”, veikta grants ceļa „Stūrmaņi – Ķirķeļu
kapi” posma pārbūve 2,7 km garumā, grants ceļa „Saulītes - Lobgale”
posma pārbūve 2,7 km garumā, grants ceļa „Ķirķeļu kapi - Silenieki”
posma pārbūve 1,2 km garumā, grants ceļa „Ezeriņi - Zītari” posma
pārbūve 0,95 km garumā un grants ceļa „Ērgļi - Saules” posma pārbūve
1,64 km garumā. Projekta kopējās izmaksas: 1 239 134,15 €, ELFLA
finansējums - 1 053 967,33 €, Bauskas novada pašvaldības
līdzfinansējums - 185 166,82 €.
Projektā „Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Gailīšu
pagastā” uzsākta grants ceļa „Īslīces „Mazanniņas” pagrieziens uz Pāci”
posma pārbūve 1,682 km garumā un grants ceļa „Dzeltenais krogs - Pāce”
posma pārbūve 4,272 km garumā. Projekta kopējās izmaksas: 332 805,32
€, ELFLA finansējums - 276 107,36 €, Bauskas novada pašvaldības
līdzfinansējums - 56 697,96 €.
Projektā
„Ceraukstes
tautas
nama
fasādes
atjaunošana pakalpojumu
nodrošināšanai”
veikta
Ceraukstes Tautas nama
fasādes
siltināšana.
Projekta kopējās izmaksas:
87 280,71 €, ELFLA
finansējums - 45 000,00 €,
Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums - 42 280,71 €.
Realizēts projekts „Īslīces
kultūras
nama
1.stāva
atjaunošana”.
Projekta
ietvaros veikti kāpņu telpas
remonti, durvju nomaiņa,
vestibila/ vējtvera pārbūve,
jumtiņa virs terases izveide,
gaiteņu remontdarbi, lielās
zāles grīdas atjaunošana un
radiatoru koka aizsargrežģu
izgatavošana,
nomaiņa,
skatuves sienu atjaunošana, tualešu atjaunošana un izveide vides
pieejamības nodrošināšanai personām ar īpašām vajadzībām, atbilstoši
LVS standartiem. Projekta kopējās izmaksas: 69 140,09 €, ELFLA
finansējums - 45 000,00 €, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 24 140,09 €.
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Rītausmu ciema
sporta un atpūtas
parka izveide

Garozas muižas parka
pārbūve

Pabeigts projekts „Rītausmu
ciema sporta un atpūtas parka
izveide”. Projektā veikta
teritorijas
celiņu
tīkla
ierīkošana; izveidota akmens
ugunskura
vieta;
apzaļumošana; labiekārtojuma
elementu (galdu ar soliem,
betona solu, pergolu, divriteņu
statīvu,
atkritumu
urnu)
uzstādīšana;
teritorijas
apgaismojuma izbūve; bērnu
rotaļu laukuma izbūve ar smilts iesegumu un rotaļu elementiem - šūpolēm,
kāpelēšanas elementiem, smilšu kasti un rotaļu kompleksiem. Projekta
kopējās izmaksas: € 207 863,92 €, ELFLA finansējums - 45 000,00 €,
Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums - 162 863,92 €.
Īstenots projekts „Garozas
muižas
parka
pārbūve”.
Garozas parkā
veikta
teritorijas
celiņu
tīkla
iekārtošana;
autostāvvietu
ierīkošana; asfalta seguma
laukuma izbūve ar soliem pie
estrādes; koku un krūmu
stādījumu
sakopšana;
labiekārtojuma
elementu
(solu,
atkritumu
urnu,
ziņojumu dēļu) uzstādīšana;
teritorijas apgaismojuma izbūve. Projekta kopējās izmaksas: 104 372,83
€, ELFLA finansējums - 45 000,00 €, Bauskas novada pašvaldības
līdzfinansējums - 59 372,83 €.

Infrastruktūras projekti, kas īstenoti par pašvaldības budžeta līdzkeļiem un piesaistot
finansējumu no aizņēmuma līdzekļiem

2018.gada janvārī noslēdzās viens no vērienīgākajiem pēdējo gadu pašvaldības projektiem –
ekspluatācija tika nodots Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras objekts
„Bauskas peldbaseins”. Visiem novada izglītības iestāžu izglītojamiem ir iespēja apmeklēt
peldēšanas nodarbības un apgūt peldētprasmes. Bauskas peldbaseina darbības vienpadsmit
mēnešos no 2018.gada 24.janvāra līdz 2018.gada 30.decembrim, tas uzņēmis 38 409 izglītojamos
ar 90 926 cilvēkstundām peldbaseinā, 25 158 iedzīvotājus ar 45 352 cilvēkstundām peldbaseinā,
kas kopā veido procentuālo attiecību: 67% izglītojamie, 33% pieaugušie klienti. Vienpadsmit
mēnešu periodā iekasēti 116911,10 €. Ieņēmumi veido 41,32% no kopējās izdevumu daļas.
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2018.gadā turpinājās vēl viena vērienīga infrastruktūras
objekta būvniecība. Līgums par Bauskas novada bērnu un
jaunatnes sporta skolas infrastruktūras objekta - Bauskas
sporta halles – būvniecību ar būvuzņēmēju SIA „Selva
būve” tika parakstīts 2017.gada 3.maijā. Līdz ar sporta
halles būvniecību Bauskas pilsēta un novads iegūs vēl vienu
sporta attīstībai nozīmīgu infrastruktūras objektu.
Veikts remonts sešos pašvaldības īpašumā esošos dzīvokļos, četros dzīvokļos nomainīti logi, darbi
veikti pakāpeniski un plānotā budžeta ietvaros.
Grenctāles kultūras namam Brunavas pagastā, veikta fasādes atjaunošana, jumta remonts, telpu
grupas remonts.
Kāpņu telpas atjaunošanas remonts Doktorāta ēkai Īslīces pagastā.
Bauskas novada administrācijas ēkai Uzvaras iela 1 ierīkota drošības un ugunsgrēka atklāšanas
signalizācija.
Bauskas novada administrācijas ēkai Uzvaras iela 6 nomainīti 32 logi.
Bauskas Mūzikas un mākslas skolā pabeigta energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu 2.
kārta.
Veikti remontdarbi izglītības iestādēs - Bauskas 2. vidusskolā pabeigti sienas pastiprināšanas
būvdarbi; Bauskas pilsētas pamatskolā veikts vecā korpusa telpu remonts, pabeigti ēkas
energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Mežotnes sākumskolā, šķēršļu joslas un stadiona
tribīņu atjaunošana, sporta nama vestibila remonts Bauskas Valsts ģimnāzijā, vecā korpusa kāpņu
remonts Īslīces pamatskolā, ēdamzāles remonts Uzvaras pamatskolā, žoga atjaunošana Uzvaras
pamatskolas struktūrvienībā „Lācītis”, kāpņu telpas remonts Mežgaļu pamatskolā, betona
bruģakmens ietves izbūve Vecsaules pamatskolā; koka soliņu, smilšu kastes un atkritumu urnas
uzstādīšana Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”, koridoru, klašu
remonts Bauskas Mūzikas un mākslas skolā, apkures sistēmas pārbūve Griķu pamatskolā, tualetes
remontdarbi un jaunās grupiņas telpu izbūve Griķu pamatskolas struktūrvienībā „Mūsa”, telpu
remonts Griķu pamatskolas struktūrvienībā „Dzirnaviņas”; žoga atjaunošana Bauskas novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaulīte”.
Īstenoti ūdenssaimniecību infrastruktūras attīstības darbi: ūdensvada izbūve Grenctāles ciemā;
dzeramā ūdens stacijas „Ceraukste” remonts; Pamūšas dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas un
attīrīšanas iekārtu izbūve; ūdensvada remonts Līvānu ielā, Vecsaule, Vecsaules pagastā (2 kārta).
Ielu un ceļu infrastruktūras sakārtošanas darbi: Zemgaļu ielas pārbūve; Raiņa ielas apgaismojuma
rekonstrukcija; ielu apgaismojuma izbūve Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā; Gājēju ietves
remonts Pils ielā Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā; Autoceļa A12 Līvānu ceļš, Vecsaulē, seguma
atjaunošana; Celtnieku ielas, Līdumnieku ielas, Ainavu ielas posmu pārbūve, Īslīces pagastā;
autoceļa „Līvānu ceļš” - „Vidiņi” posma atjaunošana; uzsākta grants ceļa „Īslīči” – “Pāce”
pārbūve.
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3.5.
Projekta
nosaukums
Publisko
ūdeņu
vides pieejamības
nodrošināšana
Bauskas pilsētā

Zaļās
infrastruktūras
pilnveidošana
zemieņu
upju
ainavā
(ENGRAVE.)

Joma: Dabas resursi
Informācija par projekta gaitu

Projekta ietvaros tiek labiekārtotas esošās un tiks izveidotas jaunas
funkcionālās zonas, uzlabots skatu laukums virzienā uz Bauskas pili,
izveidots bērnu rotaļu laukums, atpūtas zonas un sakārtota konteineru
novietne. Plānots pārvietot publiskās tualetes atrašanās vietu, izveidot
ugunskura vietu un uzstādīt informatīvos stendus. Projekta kopējais budžets:
131 043 € no tā latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums 38 885 €,
pašvaldības līdzfinansējums 92 158 €

Saskaņā ar programmas prioritāro
virzienu „Sadarbība, kas veicina
ilgtspējīgu un tīru vidi” projektā
paredzētas
šādas
darbības:
multifunkcionālās
iekārtas
amfībijas iegāde upju regulārai
pļaušanai, problemātisku upju
posmu attīrīšana no aizauguma,
tematiskā plānojuma izstrāde
Bauskas pilsētas upju ainavu
attīstībai. Projekta kopējais budžets
583 300,34
€
(t.sk.
ERAF
finansējums 495 805,26 €) no tā
Bauskas
novada
pašvaldības
projekta daļa: 137 183 €, no tās
ERAF finansējums 65 180,55 €,
Valsts budžeta līdzfinansējums –
5 367,81 €, Pašvaldības līdzfinansējums – 6 134,64 €, Neattiecināmās
izmaksas – 60 500 €.
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3.6. Joma: Veselības veicināšana
Lai uzlabotu Bauskas novada iedzīvotāju veselības stāvokli un labklājību, kā arī sekmētu
iedzīvotāju aktīvu līdzdalību savas veselības
aizsardzībā, 2018.gadā tika īstenots Eiropas
Sociālais fonda (ESF) projekts „Pasākumi
Bauskas novada sabiedrības veselības un
slimību profilaksei”. Pārskata periodā
realizētas šādas aktivitātes:
 555 Fizisko aktivitāšu nodarbības visā
novadā – zumba, aerobika, nūjošana, joga,
ārstnieciskā vingrošana;
 24 slimību profilakses kampaņas
saistībā ar Latvijā un pasaulē atzīmējamām
dienām, piemēram, AIDS diena, Insulta
diena, ieverot veselības pārbaužu veikšanu
(holesterīns, cukurs, ĶMI, pulsa oksimetra
mērījums) un ārstu-speciālistu seminārus;
 Iegādāts inventārs slimību profilakses
nodrošināšanai – holesterīna teststrēmeles,
lancetes utt.;
 3 semināri jauniešiem (līdz 21 gada
vecumam), kuri nonākuši Administratīvo
pārkāpumu komisijas (policijas, skolotāju)
redzeslokā par atkarību izraisošo vielu
lietošanu;
 2 Jauno vecāku skolas semināri „Gatavošanās mazuļa ienākšanai ģimenē” un
„Jaundzimušā aprūpe un mātes veselība”;
 18 Pēcdzemdību un 45 grūtnieču
vingrošanas nodarbības;
 6 Seksuālās veselības semināri skolu jauniešiem un 3 semināri jauniešiem ar invaliditāti (viņu
atbalsta personām);
 1 veselības nometne Bauskas novadā deklarētiem senioriem;
 2 nometnes bērniem vecumā no 12-16 gadiem;
 1 nometne bērniem vecumā no 6-11 gadiem;
 6 Mazo pavāriņu skolas nodarbības, 3 veselīga uztura meistarklases, 6 veselīga uztura
paraugdemonstrējumi riska grupām;
 1 pasākumu komplekss „Bauskas novada Veselības nedēļa”, kura ietvaros organizēts lielākais
Latvijā bezmaksas velobrauciens „Bauskas velorudens 2018” (2018.gadā vairāk kā 1000
apmeklētāju);
 Garīgās veselības skola: 6 motivācijas grupas senioriem, 3 darba grupas vidusskolēniem;
 Inventāra iegāde fizisko aktivitāšu nodrošināšanai par kopsummu 4446,25 € ar PVN. Īpaši
svarīgi cilvēkiem lauku teritorijā.
Projekta kopsumma 293 315 €, 2018.gadā aktivitāšu realizēšanā ieguldīti 82 161,99 €.

3.7.

Joma: Sociālā aizsardzība

No 2016.gada Bauskas novada Sociālais dienests piedalās Zemgales plānošanas reģiona
projekta „Atver sirdi Zemgalē” īstenošanā. Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai
videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar
invaliditāti un bērniem.
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2018.gadā Bauskas novadā uzsākta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana 31
bērnam ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un 28 bērnu likumiskajiem pārstāvjiem. Projektā
pavisam izvērtēts 51 bērns ar FT, kuriem izstrādāti individuālie rehabilitācijas plāni. Papildus
izvērtēšanai pieteikti vēl 4 bērni ar FT. Atelpas brīža pakalpojumu biedrībā „Cerību spārni” saņēmis
1 bērns ar FT, aprūpes mājās pakalpojumu saņēmuši 9 bērni ar FT.
MK noteikumi paredz, ka sociālās rehabilitācijas pakalpojumus var sniegt tikai ārstniecības
personu vai iestāžu reģistrā vai sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētie pakalpojumu
sniedzēji. Lielāko pakalpojuma daļu nodrošina SIA „Bauskas slimnīca” Rehabilitācijas nodaļas
speciālisti, SIA „Ģimenes studija” fizioterapeite, līgums noslēgts arī ar Zemgales veselības centru
Jelgavā.
Kopumā projektā 2017. un 2018.gadā pakalpojumu nodrošināšanai izlietoti 27 702,00 €.
Projekta ietvaros ir izstrādāts Zemgales plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāns
(DI) 2017.-2020.gadam, kas ietver vairākas būtiskas aktivitātes, t.sk. iespēju par ERAF finansējumu
attīstīt vairākus sabiedrībā balstītus pakalpojumus. Bauskas novadā saskaņā ar DI plānu paredzēts
attīstīt Dienas aprūpes centru bērniem ar FT un pieaugušām personām ar garīga rakstura
traucējumiem (GRT), specializētās darbnīcas un atelpas brīža pakalpojumu Bauskā, Rūpniecības ielā
9, uzbūvēt grupu dzīvokļu māju Pļavu ielā 12, kur izmitināt 16 personas ar GRT, un iekārtot
ģimeniskai videi pietuvinātu bērnu namu 8 bērniem Zaļā ielā 33. Projekta pieteikums Labklājības
ministrijai jāiesniedz līdz 2019.gada jūnijam.

3.8.

Joma: Energoefektivitātes pasākumi

No 2017.gada turpinās Horizon 2020 projekta Accelerate SUNShINE - „Saglabā savu ēku,
taupot enerģiju. Virzies uz priekšu ātrāk”, realizācija. Projektā tiek izstrādāta tehniskā un iepirkumu
dokumentācija, lai atvieglotu pašvaldībām publisko un daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu, izmantojot
energoefektivitātes pakalpojuma līgumu. Projekts „Accelerate SUNShINE” veicina daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku īpašnieku izpratni par ēku atjaunošanu, gan arī virza pašvaldības ēku atjaunošanu.
Mobilizē ieinteresētās puses veikt priekšizpēti, nodrošināt finanšu vadības instrumentus un risināt
tiesiskos un reglamentējošos jautājumus, izmantojot ilgtermiņa energoefektivitātes līgumu un
sasniedzot atjaunotajās ēkas 50 - 60% enerģijas ietaupījumu. 2018.gadā notikušas mārketinga
aktivitātes, piedaloties vairākos novada rīkotajos pasākumos. Septembrī, projekta ietvaros, notika
pasākums „Energodiena”, kas tika iecerēts, kā jauna tradīcija novadā. Energodiena saturiski ietver
sevī mārketinga aktivitātes ar nolūku sabiedrību izglītot energotaupības un energoefektivitātes
jautājumos. Tajā skaitā, daudzdzīvokļu māju īpašnieku ieguvumi, ēkas kalpošanas ilguma
pagarināšana, veicot ēkas vispārējas atjaunošanas pasākumus. Energoefektivitātes pakalpojumi
dzīvojamo ēku atjaunošanai ar ESKO metodi un energoefektivitātes pakalpojuma (EPC) līgums.
Notika mūsdienīgu, enerģiju taupošu materiālu un tehnoloģiju semināri un prezentācijas. Projekta
virsmērķis ir paliekošs klimata pārmaiņu un vides piesārņojuma negatīvā ietekmes samazinājums.
Pastāvīgi notiek sanāksmes daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem. Noslēgti līgumi ar ESKO kompānijām
un notiek Tehniskā projekta izstrāde vispārējai ēkas atjaunošanai vairākām daudzdzīvokļu ēkām
Bauskā. Projekta vadošais partneris ir Rīgas Tehniskā universitāte, projekta realizācijas laiks ir 36
mēneši.
Sadarbībā ar SIA „Ekodoma” turpinās dalība Horizon 2020 projektā „Energopārvaldības
sacensības IEKRP (Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāna turpmāk – IERP) ieviešanai
pašvaldībās” - COMPETE4SECAP. Projekta mērķis ir nodrošināt IERP papildināšanu ar
aktivitātēm uz 2030.gadu, kā arī efektīvu plāna īstenošanu pašvaldībā, ieviešot energopārvaldības
sistēmu (EPS), kas tika izdarīts 2018.gada novembrī, ar Bauskas novada domes lēmumu apstiprinot
EPS Rokasgrāmatu. Tiek organizētas enerģijas taupīšanas sacensības darbiniekiem.
Pastāvīgi notiek enerģijas datu apkopošana un darbinieku apmācība darbam ar Enerģijas
monitoringa platformu (EMP). EPS robežās ir iespējams noteikt ēku energosniegumu, prognozēt
būvniecības darbu efektivitāti un atmaksāšanos.
Uzsāktas Enerģijas taupīšanas sacensības, kas risināsies visa 2019.gada garumā. Tās mērķis
ir ēkā izlietotās enerģijas samazinājums par 15%. Ietaupījumu paredzēts iegūt, veicot
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organizatoriskos pasākumus, darbinieku apmācību un enerģijas lietošanas paradumu maiņu. Latvijas
mērogā sacenšas Tukuma, Bauskas, Saldus un Ādažu novadu pašvaldības.
Projekts tiks īstenots līdz 2020.gada septembrim. Projektu koordinē SIA „EKODOMA”.
Dalībvalstis: Francija, Itālija, Ungārija, Vācija, Spānija, Kipra, Horvātija un Latvija. Pieejamais
atbalsts no projekta ir izstrādāta un sertificēta energopārvaldības sistēma (atbilstoši ISO 50001) un
iespēja lietot Enerģijas monitoringa platformu (www.energoplanosana.lv), energoresursu izlietojuma
uzraudzībai EPS robežās, kā arī darbinieku apmācība platformas izmantošanai.

3.9.

Joma: Uzņēmējdarbība

Ceturto gadu Bauskas novada pašvaldība godina novada uzņēmējus konkursā „Bauskas
novada uzņēmēju gada balva”. Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Bauskas novada uzņēmējus,
kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā,
veicināt Bauskas novada uzņēmēju atpazīstamību, popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses
piemērus Bauskas novadā, un stiprināt lokālpatriotismu un piederības sajūtu.
Sabiedrisko attiecību nodaļa 2018.gadā uzsāka jaunu aktivitāti „Uzņēmēju kodols”.
„Uzņēmēju kodols” tapa pēc Bauskas novada uzņēmēju ierosinājuma, kuri izteica vēlmi sadarbībā ar
pašvaldību, rast veidu, kā biežāk sanākt kopā, lai veidotu starpējus kontaktus, kā arī neformālā
gaisotnē komunicētu ar pašvaldības speciālistiem.
Uzklausot šo vēlmi, pašvaldība ir radījusi tīklošanās pasākumu ciklu, kurš veidots divdaļīgs.
Pirmajā pasākuma daļā uzņēmējus par viņiem saistošām, viņu darbam noderīgām tēmām uzrunā
lektors, savukārt pasākuma otrā daļa veltīta dzīves izgaršošanai ne vien ēdienā un dzērienā, bet arī
citās dzīves baudās – ceļošanā, kultūrā, sportā utml.
Nodrošināta dalība „Uzņēmēju dienas Zemgalē 2018”, kuru organizēja Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Jelgavas pilsētu un Jelgavas ražotāju un
tirgotāju asociāciju. Bauskas novadu Zemgales uzņēmēju dienās pārstāvēja SIA „Kugrēnu vīna
darītava”, „Bruknas ķiploks”, atpūtas komplekss „Rožmalas”, SIA „Gusto”, SIA „Tiks Tev un Man”,
SIA „RELINE” un bitenieks Jānis Zemļinskis.
2018.gadā Bauskas biznesa inkubators uzņēma 32 jaunus dalībniekus, no tiem 8 bija
uzņēmumi, 24 biznesa ideju autori. No biznesa ideju autoriem, kuri izgāja pirmsinkubācijas, jeb
sagatavošanās posmu, jaunus uzņēmumus ir reģistrējuši 7 dalībnieki. Lai saņemtu līdzfinansējumu
straujākai jaunā uzņēmuma attīstībai, 5 dalībnieki turpinās dalību inkubācijas programmā. Kopā pa
2017.un 2018.gadu inkubatorā ir iestājušies 60 dalībnieki.
2018.gadā dalībniekiem ir noorganizēti 42 pasākumi. Tas nozīmē, ka inkubatorā dalībnieki
42 vakarus ir kopīgi tikušies, lai attīstītu sevi, savas idejas un uzņēmumus.
2018.gadā tika uzsākta līdzfinansējumu izsniegšana komersantiem. Līdzfinansējuma apjoms
pārsniedza 7000 €, taču jau 2019.gadā tiek plānots šo apjomu vismaz četrkāršot. Vērtējot pirmo
uzņēmumu/dalībnieku attīstības tendences, ir redzami ļoti veiksmīgi izaugsmes rādītāji.
Veiksmīgākie - no 6000 € gada apgrozījuma uz 45 000 € apgrozījumu, citam komersantam no 32 000
€ gada apgrozījuma uz 92 000 € gada apgrozījumu.
Inkubatora 2019.gada darbības prioritātes – dalībnieku konkurētspējas paaugstināšana,
līdzfinansējuma piešķiršana straujākai attīstībai un jaunu, eksportēt spējīgu, uzņēmumu izveide.

3.10. Joma: Kultūras mantojums
2018.gadā tika uzsākts sadarbības projekts Bauskas, Dobeles un Jelgavas pašvaldībām
„Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma
pilnveidošanai Zemgales reģionā”. Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu
kultūrvēsturisko mantojumu Zemgalē, atjaunojot valsts nozīmes kultūras pieminekļus Jelgavā,
Dobelē, Bauskā, veidojot tajos jaunus, savstarpēji papildinošus tūrisma pakalpojumus, tādējādi
nodrošinot to sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā
atbilstoši Jelgavas pilsētas, Bauskas un Dobeles novadu attīstības programmām. Bauskas novadā tiek
atjaunots Bauskas pilsdrupu centrālais tornis un ziemeļu nogāze. Projekta izmaksas 1 395 967,85 €,
33

Bauskas novada pašvaldības 2018.gada publiskais pārskats
t.sk., attiecināmas izmaksas 664 829,41 €, ERAF finansējums 530 633,60 €, valsts budžeta dotācija
24 931,10 €. Projektā neattiecināmās izmaksas 731 138, 44 €.

3.11. Joma: Sabiedrības līdzdalība
Ņemot vērā iedzīvotāju interesi aktīvi līdzdarboties novada attīstībā, pašvaldība organizē
projektu konkursu „Mēs savam novadam 2018”, kā arī paredz līdzfinansējumu biedrībām ELFLA un
citu projektu īstenošanai. Tas nozīmē, ka pašvaldība piedalās ar savu līdzfinansējumu biedrību
iniciētos projektos, kur pamatfinansējums ir Eiropas Savienības fondu vai valsts budžeta līdzekļi un
līdzfinansējums tiek segts no pašvaldības līdzekļiem.
Līdzfinansējums NVO iniciatīvu īstenošanai 2018.gadā

Nr.

1.

2.

3.

Iesniedzēja nosaukums, projekta nosaukums,
projekta mērķis
Biedrība ,,Bauskas mednieku makšķernieku biedrība”,
projekts ,,Ālantu resursu pavairošana Mūsas un Mēmeles
upēs Bauskas novadā”. Mērķis ir pavairot karpveidīgo
zivju – ālantu skaitu (21000 gab.) Mūsas un Mēmeles
upēs to dabīgajās nārsta vietās, kā makšķernieku lomu
uzlabošanai, dažādošanai un barības ķēdes līdzsvara
saglabāšanai.
Biedrība ,,Codes Malēji”, projekts ,,Basketbola
salidojums Bauskā”, kura mērķis ir veicināt veselīgu
dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū, motivēt bērnus un
jauniešus individuāli uzlabot spējas basketbolā,
popularizēt basketbolu un sportisku dzīvesveidu.
Biedrība ,,Dzīvotprieks Bauskas novada pierobežā”,
Projekts
,,Floristikas
radošās
nodarbības
-

Projekta
kopējā
summa
€

Bauskas novada
domes
līdzfinansējums €

10878,97

2000

6479

2479

825

625
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4.

5.

6.

7.

meistarklases”. Mērķis ir organizēt floristikas
nodarbības, kurās rosināt dalībniekus patstāvīgi domāt
un savu ideju praktiski realizēt.
Biedrība ,,Aprīļa pilieni”, projekts ,,Starptautiskais
populārās mūzikas izpildītāju konkurss-festivāls ,,Aprīļa
pilieni””. Mērķis ir veicināt konkursa un festivāla
attīstību un izaugsmi.
Biedrība ,,Meistars Gothards”, projekts ,,Vides objekta izšūto rožu dekoru atjaunošana”. Mērķis ir atjaunot
izveidotos rožu dekorus un saglabāt izveidoto tūrisma
objektu Bauskas vecpilsētā.
Biedrība ,,Galms”, projekts ,,Kurzemes un Zemgales
hercogienes Annas kostīms kultūras vēstures
programmās”. Mērķis ir paplašināt 16.gadsimta,
Kurzemes un Zemgales hercogistes laika, kultūras
vēstures iedzīvināšanas iespējas un pieejamību Bauskas
novadā.
Bauskas evaņģēliski luteriskās draudze, projekts ,,16.gs.
kultūras pieminekļa Bauskas Sv.Gara baznīcas dienvidu
fasādes atjaunošana”. Mērķis ir valsts nozīmes
arhitektūras pieminekļa Bauskas Sv.Gara luterāņu
baznīcas dienvidu fasādes apdares restaurācija,
saglabāšana un pieejamība sabiedrībai.
Kopā

9450

2500

380

300

2578

1008

58422,04

5000

89013,01

13912

Projektu konkurss „Mēs savam novadam 2018”.
Bauskas novada pašvaldība jau trešo gadu pēc kārtas piedāvā iespēju piedalīties projektu
konkursā „Mēs savam novadam”, kur ar savu iniciatīvu un darbu ir iespēja īstenot dažādas projektu
idejas, uzlabojot dzīves kvalitāti un apkārtējo vidi.
2018.gada izsludinātajā projektu konkursā tika iesniegti 18 dažādi projektu pieteikumi, no
kuriem apstiprināti, atbalstīti un arī realizēti tika 11 projekti.
Atbalstīto projektu saraksts 2018.gadā.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Projekta iesniedzējs

Projekta nosaukums

„Bauskas dambretistu veiksmes
Latvijas simtgadei”
„Peldošās laipas izbūve Mežāžu
Biedrība „Sadarbības tilts”
pludmalē”
Biedrība „Meistars Gothards”
„Sarunas pie upes”
Biedrība „Bauskas Impulss”
„Radošums vieno 2018"
Ceraukstes pagasta attīstības „Senioru deju kolektīva „Senbiguļi”
biedrība „Rudenāji”
tēls Bauskas novadā”
Biedrība „Īslīces sieviešu klubs
„Lai lepni plīvo karogs mastā!”
„Rītausma””
Ģimeņu, kurās ir cilvēki ar
funkcionāliem
traucējumiem, „Mēs no savas tautas”
biedrība „Ābulis”
Biedrība „Prāta laiks”

Projekta
īstenošanas
vieta
Bauska
Gailīši
Bauska
Bauska
Bauska
Bērzu
un
Ādžūnu ciemi
Bauska

35

Bauskas novada pašvaldības 2018.gada publiskais pārskats
8.
9.
10.
11.

Jaunsaules Evaņģēliski luteriskā
draudze
Biedrība „Kopdaris”
Biedrība „Bauskas sākumskolas
padome”
Budbergas
Svētā
Pāvila
evaņģēliski luteriskā draudze
Reliģiska organizācija

„Mūzika Jaunsaules Evaņģēliski
Jaunsaule
luteriskajai draudzei”
„Sakopsim savu māju!”
Īslīce
„Tūrisma ceļvedis „Izzini Bausku
Bauska
bērna acīm””
„Budbergas Svētā Pāvila ev.lut.
Brunava
baznīcas teritorijas sakopšana”

Šo atbalstīto projektu ietvaros tika labiekārtota Bauskas novada vide, dots atbalsts veselīga
dzīvesveida veicināšanai, vēstures liecību un materiālu saglabāšana un iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošana.
Lepojamies par Bauskas novadā īstenoto biedrības „Bauskas sākumskolas padome” projektu
„Izzini Bausku bērna acīm”, kas pašvaldību apvienības projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli Latvija” tika atzīts ne tikai par labāko projektu Zemgales reģionā, bet arī labāko projektu visā Latvijā.
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4.
4.1.

Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti

Divos iepriekšējos gados izpildītais un kārtējam gadam pieņemtais
budžets

Bauskas novada pašvaldības budžets 2018. gadam apstiprināts 2018. gada 1. februārī ar
Bauskas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2 „Par Bauskas novada pašvaldības 2018. gada
budžetu”.
Ņemot vērā papildu apropriācijas izdevumiem, konsolidētā budžeta plānotais izdevumu
apjoms 2018. gadā pieauga no 37 404 347 € līdz 41 400 323 €. (Skat. Attēls Nr.4.1.1) Gada laikā
apstiprināti trīs grozījumi Bauskas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Bauskas novada
pašvaldības 2018. gada budžetu” – 31. maijā, 27. septembrī un 27. decembrī.
Bauskas novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālo
budžetu veido ziedojumi un dāvinājumi.
Pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2018. gadā bija 33 023 967 € jeb 99,2 % no
plānotā. Konsolidētā budžeta izdevumi sastādīja 37 834 508 € jeb 90,6 % no plānotā (skat Tabula
Nr.4.1.1.)
Tabula Nr.4.1.1.
Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budžtes 2017. – 2019.gadam.
2017.gads
izpilde, €

2018.gads
Izpilde, €

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

28 748 269

33 023 967

2018./2017,
%
114,9

31 855 744

37 834 508

118,8

-4 810 541

154,8

4 810 541

154,8

-3107 475

3107 475

2019.gads (ar 30.05.2019.
grozījumiem)
Plāns, €
2019/2018,
%
29 717 739
90,0

38 825 516

-9107 777

9107 777

102,6

189,3

189,3
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Attēls Nr.4.1.1.
Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budžets 2017.-2019. g. (milj. €).

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 (skat. Attēls Nr. 4.1.2., Tabula Nr.4.1.2.)
Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2018. gadā bija 33 012 902 €, t.i., 99,2
% no plānotā un par 4 641 905 € jeb 16,4 % vairāk kā iepriekšējā gadā.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi 2018. gadā sastādīja 40,2% no kopējiem
pamatbudžeta ieņēmumiem. 2018. gadam IIN prognoze bija 13 240 046 €, no tās IIN 2018. gadā
saņemts 13 181 315 € apmērā, bet atlikusī daļa 58 731 € 2019. gada 2. janvārī.
2019. gadam IIN prognoze noteikta 13 265 018 €, t.i., par 0,2 % lielāka nekā 2018. gadā.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi 2018. gadā sastādīja 2 458 329 € (7,5 % no kopējiem
pamatbudžeta ieņēmumiem), pārsniedzot plānoto par 3,0 %. Salīdzinot ar 2017. gadu, NĪN ieņēmumi
saņemti par 4,6 % jeb 107 188 € vairāk. NĪN ieņēmumu kopapjomā 179 148 € ir nodokļa parādi par
iepriekšējiem gadiem, ieskaitot soda sankcijas par NĪN maksāšanas pārkāpumiem.
NĪN parādi uz 2018. gada 31. decembri sastādīja 250 185 €. Parādu apjoms, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, samazinājies par 15,1% (skat.Tabula Nr. 3.1.3.)
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Attēls.Nr.4.1.2.
Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2018. gadā.

Valsts budžeta
transferti
44,6%

Maksas
pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
5,2%
Nekustamā
īpašuma nodoklis
7,5%

Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis
40,2%

Pašvaldību
budžeta transferti
1,2%
Nenodokļu
ieņēmumi
0,6%
Dabas resursu
nodoklis
0,4%
No valsts budžeta
Azartspēļu daļēji finansētām
publiskām
nodoklis
personām
0,2%
0,1%

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi 2018. gadā veidoja 2 458 329 € (7,5 % no
kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem), pārsniedzot plānoto par 3,0 %. Salīdzinot ar 2017. gadu, NĪN
ieņēmumi saņemti par 4,6 % jeb 107 188 € vairāk. NĪN ieņēmumu kopapjomā 179 148 € ir nodokļa
parādi par iepriekšējiem gadiem, ieskaitot soda sankcijas par NĪN maksāšanas pārkāpumiem.
NĪN parādi uz 2018. gada 31. decembri sastādīja 250 185 €. Parādu apjoms, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, samazinājies par 15,1% (skat.Tabula Nr. 4.1.3.).
Tabula Nr.4.1.2.
Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2017. – 2019. gadā.
2017. gads
izpilde, €

2018.gads
Izpilde, €

Nodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis
Nekustamā
īpašuma nodoklis
Azartspēļu
nodoklis
Dabas resursu
nodoklis

2019.gads (ar 30.05.2019.
grozījumiem)
Plāns, €
2019/2018,
%
15 993 414
100,2

15 881 962

15 954 250

2018/2017,
%
100,5

13 312 415

13 283 630

99,8

13 323 749

100,3

2 351 141

2 458 329

104,6

2 457 000

99,9

52 653

66 392

126,1

67 665

101,9

165 753

145 899

88,0

145 000

99,4
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Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no
uzņēmējdarbības
un īpašuma
Valsts un
pašvaldības
nodevas
Naudas sodi
Pārējie nenodokļu
ieņēmumi
Ieņēmumi no
pašvaldības
īpašuma
pārdošanas
Maksas
pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu
palīdzība
Valsts budžeta
transferti
Valsts budžeta
transferti
noteiktam mērķim
Transferti Eiropas
Savienības fondu
un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības
līdzfinansētiem
projektiem
Dotācija no
pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas
fonda
Pārējie valsts
budžeta transferti
No valsts budžeta
daļēji finansētām
publiskām personām
Pašvaldību budžeta
transferti
KOPĀ

235 135

208 635

88,7

178 924

85,8

4 356

5 369

123,3

4 000

74,5

14 704
11 785

12 122
2 326

82,4
19,7

11 450
8 169

94,5
351,2

13 104

23 498

179,3

26 308

112,0

191 186

165 320

86,5

128 997

78,0

1 331 337

1 720 944

129,3

1 580 870

91,9

6 831

-

-

87 102

-

10 444 609

14 712 813

140,9

11 271 223

76,6

7 105 693

7 029 526

98,9

5 156 857

73,4

920 386

4 953 492

538,2

2 575 498

52,0

2 394 350

2 473 940

103,3

3 538 868

143,0

24 180

255 855

1 058,1

-

0,0

130 140

24 582

-

79 580

323,7

340 983
28 370 997

391 678
33 012 902

114,9
116,4

516 522
29 707 635

131,9
90,0
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Attēls Nr. 4.1.3.
Parādu par nekustamā īpašuma nodokli dinamika 2014.-2018. g. (€).
500 000
400 000

300 000
200 000

442 961
378 627

349 634

294 608
250 185

100 000
uz
uz
uz
uz
uz
31.12.2014. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2017. 31.12.2018.
Bauskas novada pašvaldības NĪN administrēšanas datu bāzē uz 2018. gada 31. decembri
reģistrēti 32 279 NĪN maksātāju konti.
2018. gadā piešķirti NĪN atvieglojumi 19 260 € apmērā:
 politiski represētajām personām 11 720 €;
 par mājokli trūcīgajām personām 1 168 € apmērā;
 daudzbērnu ģimenēm un aizbildņu ģimenēm 3 868 €;
 par invaliditāti un ģimenēm, kurās ir invalīdi 2 330 €;
 personām, kas piedalījušās Černobiļas AES avārijas seku likvidācijā 174 €.
Lai mazinātu nodokļu parādus, 2018. gadā:
 pieņemti 456 lēmumi par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā ar zvērināta tiesu izpildītāja
palīdzību;
 izsūtīti 2867 atgādinājumi un informatīvas vēstules par nokavētiem NĪN maksājumiem, 784
brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu izpildi;
 pieņemti 127 lēmumi un 21 akts par nodokļa pārrēķinu un datu atbilstības pārbaudi;
 pieņemti 38 lēmumi par pašvaldības budžetā ieskaitāmo parādu un ar tiem saistītās nokavējuma
naudas dzēšanu.
NĪN ieņēmumi 2019. gadā tiek plānoti 2 457 000 €.
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 2018. gadā bija 66 392 €.
Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2019. gadā plānoti 67 665 €.
Pārskata gadā dabas resursu nodoklis saņemts 145 899 € apmērā, 2019. gadam plānots
145 000 €.
Nenodokļu ieņēmumus veido procentu ieņēmumi par 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 2018. gadā saņemti 208 635 €. Samazinājums 11,3 %, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, izskaidrojams ar ieņēmumu no pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas
samazināšanos par 13,5 %.
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Pamatojoties uz budžeta iestāžu ieņēmumu dinamiku 2018. gadā un prognozēm, 2019. gadā
nenodokļu ieņēmumi plānoti 178 924 €, t.sk. 128 997 € paredzēts saņemt no nekustamā īpašuma
atsavināšanas.
2018. gadā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi saņemti 1 720 944
€ apmērā, kas ir par 29,3 % vairāk nekā 2017. 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 2019. gadam plānoti 1 580 870
€.
Valsts budžeta transferti saņemti 14 712 813 € apmērā, t.i., par 40,9 % jeb 4 268 204 € vairāk
nekā iepriekšējā gadā. Palielinājuma būtiskāko daļu 4 033 106 € veido saņemtais finansējums Eiropas
Savienības līdzfinansētiem projektiem. Maksājumi no valsts budžeta ir viens no lielākajiem
pašvaldības ieņēmumu avotiem, un 2018. gadā tie bija 44,6 % no kopējiem pamatbudžeta
ieņēmumiem.
Valsts budžeta transferti 2019. gadam plānoti 11 271 223 € apjomā jeb 37,9 % no kopējiem
pamatbudžeta ieņēmumiem, t.sk. mērķdotācija izglītības funkciju nodrošināšanai plānota 2019. gada
astoņiem mēnešiem saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2019. gadam”.
Pārskata gadā pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumus 391 678 € sastāda maksājumi, kas
saņemti no citām pašvaldībām par izglītības un sociālo funkciju, būvvaldes un bibliotēkas funkciju
nodrošināšanu un sadarbību tūrisma jomā.
Pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumi 2019. gadam plānoti 516 522 € 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 (skat. Tabula
Nr. 4.1.3.).
Pamatbudžeta izdevumi 2018. gadā bija 37 821 963 €, salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 18,8
% vairāk (skat. Attēls Nr.4.1.4., Tabula Nr.4.1.4.)
Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai izlietoti 1 810 568 € jeb 4,8 % no kopējiem
izdevumiem, t.sk.:
 pašvaldības pārvaldes darbības nodrošināšanai 1 728 335 €;
 pašvaldības budžeta parāda darījumu nomaksai (aizņēmumu procentu maksājumi un
apkalpošanas maksa) izlietoti 52 759 €;
 vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai 29 474 €.
Sabiedriskai kārtībai un drošībai izlietoti 259 026 € jeb 0,7 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem
Dzimtsarakstu nodaļas darbības nodrošināšanai 68 634 €.
Ekonomiskajai darbībai izlietoti 7 304 148 € jeb 19,3 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem,
t.sk.:
 ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšanai 2 261 636 €;
 informāciju tehnoloģiju un sistēmu uzturēšanai, t.sk. Informācijas tehnoloģijas nodaļas darbības
nodrošināšanai 584 037 €, t.sk. videonovērošanas sistēmas izbūve Bauskas pilsētā 336 551 €;
 Būvvaldes darbības nodrošināšanai 140 728 €;
 Tūrisma un informācijas centra darbības nodrošināšanai 88 732 €;
 nevalstisko organizāciju iniciatīvu atbalstam 23 912 €;
 ES Apvārsnis 2020 pētniecības un inovāciju programmas projektam „Accelerate Sunshine”
28 407 €.
Vides aizsardzības pasākumiem izlietoti 198 393 € jeb 0,5 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem,
t.sk.:
 atkritumu apsaimniekošanai 120 482 €;
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 notekūdeņu apsaimniekošanai 77 911 €.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas sadaļā līdzekļi izlietoti 4 612 444 € jeb 12,2 %
no izdevumu kopapjoma, t.sk.:
 novada teritorijas apsaimniekošanai 1 010 744 €;
 pagastu īpašumu apsaimniekošanai 1 074 803 €.
Saimnieciskās nodaļas darbības nodrošināšanai, t.sk. pašvaldības ēku Uzvaras ielā 1, Uzvaras ielā 6,
Katoļu ielā 3, Bauskā uzturēšanai 783 318 €;
Transporta nodaļas darbības nodrošināšanai un autotransporta uzturēšanai 456 126 €.
Ielu apgaismošanai 196 729 €.
Attīstības un plānošanas nodaļas darbības nodrošināšanai 143 728 €.
Veselības jomai izlietoti 126 691 € jeb 0,3 % no kopējiem izdevumiem, t.sk.:
 līdzfinansējums pašvaldības ārstniecības iestāžu darbības atbalstam 23 865 €;
 ESF projekta „Pasākumi Bauskas novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei” īstenošanai 102 826 €.
Atpūtas, kultūras un reliģijas budžeta sadaļā izlietoti 3 552 340 € jeb 9,4 % no izdevumu kopapjoma,
t.sk.:
 Bauskas pilsētas sporta centra „Mēmele” darbības nodrošināšanai 397 154 €;
 Bauskas Centrālās bibliotēkas un to filiāļu darbības nodrošināšanai 608 874 €;
 Bauskas Kultūras centra darbības nodrošināšanai 800 026 €;
 kultūras pasākumiem novada pagastos 379 524 €;
 transporta pārvadājumu nodrošināšanai sporta un kultūras jomā 60 475 €.
Izglītībai izlietoti 17 653 368 € jeb 46,7 % no kopējiem izdevumiem, t.sk.:
 pašvaldības izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai 12 271 134 €;
 investīciju projektu īstenošanai 4 074 525 €;
 izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanai un materiāli tehniskās bāzes modernizācijai 248 675
€;
 norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 433 643 €;
 skolēnu pārvadājumiem 229 919 €;
 Izglītības nodaļas darbības nodrošināšanai 161 583 €;
 ES fondu, ERASMUS, valsts budžeta līdzfinansēto projektu izglītības jomā īstenošanai 233 889
€.
Sociālajai aizsardzībai izlietoti 2 304 985 € jeb 6,1 % no kopējiem izdevumiem, t.sk.:
 Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai 1 010 464 €;
 pansionāta „Derpele” darbības nodrošināšanai 846 484 €;
 Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai 118 766 €;
 ES fondu līdzfinansēto projektu sociālajā jomā īstenošanai 68 656 €;
 norēķiniem par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 90 582 €;
 asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un
personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību
88 089 €;
 aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanai 59 426 €;
 projekta „Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Bauskas novadā” īstenošanai 19 509 €;
 pārējiem pakalpojumiem 3 009 €.
Izdevumu struktūrā lielāko izdevumu daļu veido uzturēšanas izdevumi, kas 2018. gadā
sastādīja 68,4 % no izdevumu kopapjoma jeb 25 862 577 €. Uzturēšanas izdevumi ietver kārtējos
izdevumus (atlīdzība, preces un pakalpojumi), procentu izdevumus, subsīdijas, dotācijas un sociālos
pabalstus, transfertus. Savukārt kapitālie izdevumi bija 31,6 % no izdevumu kopapjoma jeb 11 959
386 € (skat. Tabula Nr. 4.1.4.).
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Tabula Nr. 4.1.3.
Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2017. – 2019.g.
2017.
gads
izpilde, €

2019.gads (ar
30.05.2019.
grozījumiem)

2018.gads
Izpilde, €

2018/2017,
%

Plāns, €

Izpilde, €

Vispārējie valdības dienesti

1 787
459

1 810 568

101,3

2 030 502

112,1

t.sk. pašvaldības budžeta
parāda darījumi
Sabiedriskā kārtība un drošība

43 193

52 759

122,1

82 794

156,9

160 852
2 960
483
175 733
4 032
810
39 398
3 275
040
17 257
160
2 151
197
31 840
132

259 026

161,0

136,6

7 304 148

246,7

198 393

112,9

353 836
10 801
998
208 415

4 612 444

114,4

4 481 785

97,2

126 691

-

155 962

-

3 552 340

108,5

3 467 757

97,6

17 653
368

102,3

14 797
836

83,8

2 304 985

107,1

2 488 453

108,0

37 821
963

118,8

38 786
544

102,6

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

147,9
105,1

Attēls Nr.4.1.4.
Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra 2018. gadā.
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Tabula Nr. 4.1.4.
Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2017. – 2019. gadā.
2017. gads
izpilde, €

2018. gads

23 787 967
21 788 816
14 915 604
803

25 862 577
23 510 045
15 698 700
64

2018/
2017, %
108,7
107,9
105,3
8,0

1 590 951

1 878 327

118,1

1 871 359

99,6

407 397
8 052 165
31 840 132

474 141
11 959 386
37 821 963

116,4
148,5
118,8

503 632
13 399 083
38 786 544

106,2
112,0
102,6

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

2019.gads (ar
30/05.2019.
grozījumiem)
2019/
plāns, €
2018, %
25 387 461
98,2
23 010 270
97,9
15 108 514
96,2
2 200
3 437,5

Ziedojumi un dāvinājumi 2018.gadā sastādīja 11 065 €. (Skat. Tabula Nr.4.1.5.)
Tabula Nr. 4.1.5.
Ziedojumi 2018.gadā.
Ziedojuma mērķis, ziedotājs, (saņēmējiestāde)
Atbalsts Bauskas novada svētku organizēšanai, SEB Banka AS, Reģ. Nr.
40003151743 (BNA)
Ziedojums Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 9. klašu
absolventiem par augstiem mācību sasniegumiem, Gaižēni SIA, Reģ. Nr.
44101019987 (BNA)
Ziedojums Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 6. klašu
izglītojamiem par augstiem mācību sasniegumiem, Gaižēni SIA, Reģ. Nr.
44101019987 (BNA)
Atbalsts pasākumam Gada skolotājs, SEB Banka AS, Reģ. Nr. 40003151743
(BNA)
Atbalsts festivālam „Bauskas TasTe”, LPKS „Saimnieks-V”, Reģ. Nr.
43603002418 (Bauskas Kultūras centrs)
Kopā

Summa €
600
6 000

4 000
215
250
11 065

2018. gadā izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem sastādīja 12 545 €. Ziedojumu un
dāvinājumu izlietojums veikts atbilstoši ziedojumu – dāvinājumu mērķiem.

4.2.

Ilgtermiņa saistības

Bauskas novada pašvaldības aizņēmumu saistības. Bauskas novada pašvaldības
aizņēmumu saistības uz 31.12.2018. bija 24 106 534 €.
Pārskata gadā ir veikta aizņēmumu pamatsummas atmaksa 3 491 701 € apmērā, bet saņemti
aizņēmumi 7 395 601 € apmērā (skat. Attēls Nr. 4.2.1.; Attēls Nr.4.2.2.; Tabula Nr.4.2.1.).
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Attēls Nr. 4.2.1.
2018. gadā saņemto aizņēmumu izmantošanas mērķi.

Galvojumi. Neatmaksāto galvojumu apjoms uz 31.12.2018. sastādīja 1 212 999 € (skat.
Tabula Nr.4.2.2.)
Attēls Nr.4.2.2.
Aizņēmumu saņemšanas un atmaksas apmēri (milj. €).
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8.

9.

10.

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
Uzvaras vidusskolas sporta
zāles būvniecībai

02.11.2009.

20.10.2019.

24 849

0

02.11.2009.

20.07.2019.

25 452

0

09.08.2005.

05.03.2021.

53 348

38 102

ERAF projekta „Jauncodes
ciema
ūdens
apgādes
sistēmas
Dreņģerkalns
rekonstrukcija” īstenošanai

20.05.2010.

20.09.2026.

23 490

0

Ūdenssaimniecības
(Brunavas
pagasts)
renovācijas
projekta
tehniskās dokumentācijas
izstrādei
Ēkas Dārza ielā 9, Bauskā
rekonstrukcijas 1.kārtai

20.05.2010.

20.02.2018.

615

0

24.05.2010.

20.01.2027.

495 507

0

Nekustamā
īpašuma
„Kultūras nams” Īslīces
pagastā iegādei

24.05.2010.

20.07.2027.

175 633

0

Uzvaras vidusskolas sporta
zāles
būvniecības
pabeigšanai

24.05.2010.

20.07.2026.

166 234

0

ERAF projekta „Jauncodes
ciema
ūdens
apgādes
sistēmas
Dreņģerkalns
rekonstrukcija” īstenošanai

24.05.2010.

20.12.2020.

28 497

0

Valsts
kase

Valsts kase

VIF

7.

Valsts kase

6.

01.10.2018.

Valsts
kase

5.

07.10.2003.

Valsts kase

4.

Codes pagasta notekūdeņu
rekonstrukcijai

Valsts
kase

3.

Atmaksas
termiņš

Valsts
kase

2.

Mērķis

Valsts
kase

1.

Parāds
Parāds uz
uz
pārskata
pārskata
perioda
perioda
beigām
sākumu
2172
0

Līguma
parakstīšanas
datums

Valsts
kase

Nr.
p.k.

Aizdevējs

Tabula Nr.4.2.1.
Bauskas novada pašvaldības aizņēmumu saraksts uz 31.12.2018. (€).
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22.

Valsts
kase

21.

Valsts
kase

20.

97 381

0

Valsts
kase

19.

20.12.2027.

Codes pamatskolas sporta
zāles būvniecībai

24.05.2010.

20.12.2033.

535 728

0

Valsts
kase

18.

24.05.2010.

Mežgaļu pamatskolas jumta
seguma un konstrukciju
renovācijai

24.05.2010.

20.02.2018.

3 074

0

Valsts
kase

17.

Uzvaras vidusskolas sporta
zāles piebūves būvniecības
pabeigšanai

ERAF projekta „Gājēju
celiņa izbūve gar II šķiras
valsts autoceļu Vecsaule –
Rudzi – Code” īstenošanai

24.05.2010.

20.12.2020.

17 911

0

Valsts
kase

16.

0

Bauskas
infrastruktūras
rekonstrukcijai

pilsētas
objektu

24.05.2010.

20.04.2028.

1 574
991

0

Valsts
kase

15.

182 507

Daudzfunkcionālā izglītības
centra Dārza ielā 9, Bauskā
rekonstrukcijas pabeigšanai

24.05.2010.

20.04.2028.

322 707

0

Valsts
kase

14.

20.07.2032.

Bauskas
īpašumā
renovācijai

pašvaldības
esošo
ēku

24.05.2010.

20.04.2028.

304 062

0

Valsts
kase

13.

24.05.2010.

Griķu pamatskolas sporta
zāles un piecu mācību telpu
projektēšanai, celtniecībai
un aprīkošanai

24.05.2010.

20.08.2033.

669 976

0

Valsts
kase

12.

Griķu pamatskolas sporta
zāles un piecu mācību telpu
projektēšanai, celtniecībai
un aprīkošanai

Sabiedriski sociālā centra
„Ērgļi” remontam

24.05.2010.

20.11.2018.

54 792

0

Valsts
kase

11.

ELFLA projekta „Codes
pamatskolas sporta laukuma
rekonstrukcija” īstenošanai

24.05.2010.

20.12.2020.

23 255

0

Valsts
kase
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ERAF projekta „Bauskas
pilsētas PII infrastruktūras
attīstība” īstenošanai

02.05.2011.

20.04.2031.

429 138

0
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27.

28.

29.

30.

31.

0

13.04.2012.

20.02.2022.

193 437

0

16.10.2012.

20.10.2022.

192 088

0

30.01.2013.

20.01.2033.

281 698

0

ERAF projekta „Tranzītielu
sakārtošana
Bauskā”
īstenošanai

20.05.2013.

20.12.2035.

1 271
808

0

Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības
projekta
„Ilgtspējīga
lietusūdens
kanalizācijas
apsaimniekošana Lielupes
baseina vides kvalitātes
uzlabošanai” īstenošanai
Bauskas novada izglītības
iestāžu
infrastruktūras
uzlabošanai un materiāli
tehniskās
bāzes
modernizācijai
ERAF projekta „Bauskas
novada Mežotnes pagasta
Garozas
ciema
ūdenssaimniecības attīstība”
īstenošanai
SIA
„Īslīces
ūdens”
pamatkapitāla palielināšanai
ERAF
projekta
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu
attīstība
Bauskas novada Īslīces
pagasta Ādžūnu ciemā”
īstenošanai

19.06.2013.

20.06.2033.

601 896

0

19.06.2013.

20.12.2032.

702 480

0

19.06.2013.

20.06.2023.

67 740

0

07.08.2013.

20.07.2023.

81 847

0

Valsts
kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

331 296

Valsts
kase

26.

20.12.2024.

Valsts kase

25.

09.09.2011.

Valsts kase

24.

ERAF projekta „Bauskas
pilssociālekonomiski
nozīmīga
kultūras
mantojuma
objekta
atjaunošanas
II
kārta”
īstenošanai
SIA
„Īslīces
ūdens”
pamatkapitāla palielināšanai
Kohēzijas fonda projekta
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Īslīces
pagastā” īstenošanai
SIA
„Bauskas
ūdenssaimniecība”
pamatkapitāla palielināšanai
Kohēzijas fonda projekta
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu
attīstība
Bauskā” īstenošanai
Bauskas
rātsnama
rekonstrukcijai, 3.kārta

Valsts kase

23.

Valsts kase
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37.

38.

39.

40.

41.

Valsts kase
Valsts kase
Valsts
kase
Valsts kase
Valsts kase

36.

Valsts
kase

35.

Valsts kase

34.

Valsts
kase

33.

Valsts kase

32.

Valsts kase
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ERAF
projekta
„Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada
Gailīšu pagasta Mūsas
ciemā” īstenošanai
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

03.09.2013.

20.06.2018.

7 224

0

01.10.2013.

20.09.2023.

88 918

0

01.10.2013.

20.03.2018.

3 673

0

10.10.2013.

20.10.2018.

10 614

0

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

20.11.2013.

20.11.2018.

10 939

0

12.12.2013.

20.12.2023.

89 709

0

28.01.2014.

20.01.2021.

151 034

0

Ūdensvada un sadzīves
kanalizācijas
izbūvei
Pārupes, Īslīces un Stacijas
ielā-ārkārtas
situācijas
novēršanai
Bauskas Valsts ģimnāzijas
un Bauskas sākumskolas
ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšana

17.02.2014.

20.02.2024.

58 775

0

15.05.2014.

20.05.2044.

995 022

0

ERAF
projekta
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstība
Bauskas novada Dāviņu
pagasta Dāviņu ciemā”
īstenošanai

16.06.2014.

20.09.2019.

33 208

0
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47.

48.

49.

50.

Valsts
kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

46.

Valsts kase

45.

Valsts
kase

44.

Valsts kase

43.

Valsts kase

42.

Valsts kase
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ERAF
projekta
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstība
Bauskas novada Brunavas
pagasta Grenctāles ciemā”
īstenošanai
ERAF projekta „Rīgas ielas
posma
rekonstrukcija
uzņēmējdarbības attīstībai”
īstenošanai

16.06.2014.

20.12.2019.

35 416

0

16.06.2014.

20.12.2027.

259 440

0

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

22.07.2014.

20.12.2020.

42 192

0

22.07.2014.

20.12.2019.

22 512

0

22.07.2014.

20.12.2021.

96 672

0

22.07.2014.

20.03.2032.

410 571

0

15.09.2014.

20.12.2018.

10 552

0

ERAF
projekta
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstība
Bauskas novada Mežotnes
pagasta Jumpravas ciemā”
īstenošanai
ERAF
projekta
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstība
Bauskas novada Mežotnes
pagasta Mežotnes ciemā”
īstenošanai

15.09.2014.

20.03.2019.

17 045

0

15.09.2014.

20.12.2019.

26 952

0
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62.

Valsts
kase

61.

Valsts
kase

60.

269 876

0

Valsts
kase

59.

20.09.2034.

Remontdarbu
veikšanai
vispārēja tipa pansionātā
„Derpele”

10.10.2014.

20.12.2018.

5 656

0

Valsts
kase

58.

08.10.2014.

1.maija
ielas
rekonstrukcijai

seguma

16.10.2014.

20.10.2024.

42 000

0

Valsts
kase

57.

Kalna un Zaļās ielas seguma
periodiskās
uzturēšanas
darbiem

Sporta ielas Bauskā seguma
rekonstrukcijai

30.10.2014.

20.03.2024.

50 775

0

Valsts
kase

56.

0

Mēbeļu iegādei Bauskas
novada
pašvaldības
izglītības iestādēm

23.01.2015.

20.01.2019.

18 740

3 748

Valsts
kase

55.

11 409

Bauskas novada izglītības
iestāžu
infrastruktūras
uzlabošanai

18.03.2015.

20.03.2018.

7 202

0

Valsts
kase

54.

20.09.2018.

Bauskas rātsnama vēsturiskā
interjera izveidei

18.03.2015.

20.03.2025.

165 930

143 034

Valsts
kase

53.

15.09.2014.

Apkures griestu paneļu
uzstādīšanai
Bauskas
2.vidusskolas sporta zālē

18.05.2015.

20.05.2025.

28 440

24 648

Valsts
kase

52.

Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestāžu mēbeļu un
aprīkojuma iegādei

Bauskas novada izglītības
iestāžu
informācijas
tehnoloģiju aprīkojuma un
biroja tehnikas iegādei

18.05.2015.

20.05.2020.

107 550

64 530

Valsts
kase

51.

Ūdensvada un kanalizācijas
tīklu
remontdarbiem
Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādēs

20.05.2015.

20.05.2025.

28 290

24 518

Valsts kase
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ERAF
projekta
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstība
Bauskas novada Vecsaules
pagasta Ozolaines ciemā
2.kārta” īstenošanai

20.05.2015.

20.12.2018.

12 428

0

52

73.

Valsts
kase

72.

Valsts
kase

71.

20.07.2022.

38 513

30 405

Valsts
kase

70.

21.07.2015.

Bauskas
pilsētas
pamatskolas sporta zāles
renovācijai

20.08.2015.

20.08.2035.

269 232

254 064

Valsts
kase

69.

Ziedoņu ielas un Biržu ielas
asfalta kārtas atjaunošanai

Zemgaļu ielas, Bauskā
seguma rekonstrukcijai

16.09.2015.

20.09.2025.

46 469

40 473

Valsts
kase

68.

327 624

Gājēju un veloceliņa uz
Rītausmām, Īslīces pagastā
būvniecībai

18.09.2015.

20.09.2040.

467 505

446 905

Valsts
kase

67.

347 480

Aprīkojuma
iegādei
Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādēm

16.10.2015.

20.10.2018.

7 684

0

Valsts
kase

66.

20.05.2035.

Higiēnas centra būvniecībai

03.03.2016.

20.02.2041.

232 779

222 767

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

03.03.2016.

20.02.2036.

143 737

135 861

29.04.2016.

20.04.2046.

1 637
158

1 579 820

29.04.2016.

20.04.2031.

82 404

76 300

Dreņģerkalna un Torņa ielas
pārbūvei

18.05.2016.

20.05.2031.

155 358

143 850

Valsts kase

65.

12.06.2015.

Valsts
kase

64.

Remontdarbu
veikšanai
Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādēs

Valsts
kase

63.

Valsts kase
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84.

Valsts
kase

83.

Valsts
kase

82.

17.08.2016.

20.08.2046.

590 410

569 874

Valsts
kase

81.

Mūsu

Pašvaldības
funkciju
nepieciešamā
iegādei

autonomo
veikšanai
transporta

22.09.2016.

20.09.2021.

38 310

28 094

Valsts
kase

80.

Gājēju tilta
būvniecībai

Bauskas novada izglītības
iestāžu materiāli tehniskās
bāzes uzlabošanai

20.10.2016.

20.10.2021.

97 200

72 900

Valsts
kase

79.

239 696

Miera ielas un Mūsas ielas
seguma pārbūvei

25.10.2016.

20.10.2031.

112 911

104 884

Valsts
kase

78.

253 200

ELFLA projekta „Viļa
Plūdoņa
muzeja
klēts
restaurācija un atjaunošana”
īstenošanai

01.03.2017.

20.09.2026.

56 003

49 631

Valsts
kase

77.

20.07.2036.

ELFLA projekta „Viļa
Plūdoņa muzeja ratnīcas
restaurācija” īstenošanai

01.03.2017.

20.12.2026.

59 705

53 088

Valsts kase

76.

27.07.2016.

Izglītības
iestādes
investīciju
projekta
„Bauskas Valsts ģimnāzijas
sporta
nama
jumta
atjaunošanas un lietusūdens
kanalizācijas un drenāžas
ierīkošanas
būvdarbi”
īstenošanai
Izglītības
iestādes
investīciju projekta „Sporta
halles izbūve profesionālās
ievirzes izglītības iestādei
„Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola””
īstenošanai
Projekta „Bauskas Mūzikas
skolas
rekonstrukcijas
2.kārta” īstenošanai

27.03.2017.

20.03.2037.

238 827

226 446

27.04.2017.

20.04.2047.

270 626

1 449 604

28.06.2017.

28.12.2042.

422 697

556 762

Projekta „Bauskas pilsētas
pamatskolas ēku pārbūve ”
īstenošanai

28.06.2017.

20.06.2047.

522 428

752 628

Valsts kase

75.

Remontdarbu
veikšanai
Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādēs

Valsts
kase

74.

Valsts
kase
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pār

54

95.

Valsts
kase

94.

Valsts
kase

93.

20.12.2019.

17 732

8 868

Valsts
kase

92.

28.06.2017.

Projekta
pamatskolas
īstenošanai

„Mežotnes
pārbūve”

28.06.2017.

20.06.2047.

445 186

631 788

Valsts
kase

91.

ELFLA projekta „Īslīces
kultūras nama stāvlaukuma
atjaunošana
un
paplašināšana” īstenošanai

Projekta
„Remontdarbu
veikšana Bauskas novada
pašvaldības
izglītības
iestādēs” īstenošanai

28.06.2017.

20.06.2037.

233 763

228 387

Valsts kase

90.

0

Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības
programmas
projekta „Biznesa bibliotēku
potenciāla
attīstība
uzņēmējdarbības
veicināšanai pašvaldībās”
investīciju daļas īstenošanai
Projekta
„Bauskas
2.vidusskolas
ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšana-ēkas fasādes
siltināšana” īstenošanai
ERAF projekta „Privāto
investīciju
palielināšana
Bauskas pilsētas dienvidu
aglomerācijā
uzņēmējdarbības
veicināšanai” īstenošanai
Pašvaldības
autonomo
funkciju
veikšanai
nepieciešamā
transporta
iegāde

28.07.2017.

20.07.2032.

76 545

0

28.07.2017.

20.07.2047.

426 765

831 260

30.08.2017.

20.08.2047.

271 341

633 615

30.08.2017.

20.08.2024.

129 372

110 216

Projekta „Bauskas novada
izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana”
īstenošanai

30.08.2017.

20.08.2022.

123 486

97 500

ELFLA projekta „Bauskas
novada pašvaldības grants
ceļu pārbūve Brunavas
pagastā” īstenošanai

27.10.2017.

20.10.2037.

90 615

181 878

Projekta
„Gājēju
un
veloceliņa gar Ziedoņu ielu
izbūve” īstenošanai

19.10.2017.

20.10.2032.

138 680

265 394

Valsts kase

89.

6 060

Valsts kase

88.

20.12.2018.

Valsts
kase

87.

28.06.2017.

Valsts
kase

86.

ELFLA projekta „Īslīces
kultūras nama pieejamības
uzlabošana” īstenošanai

Valsts
kase

85.

Valsts
kase
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105.

106.

20.12.2022.

13 761

65 969

ELFLA projekta „Īslīces
kultūras
nama
1.stāva
atjaunošana” īstenošanai

05.02.2018.

20.12.2021.

0

23 992

Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības
programmas
projekta „Biznesa bibliotēku
potenciāla
attīstība
uzņēmējdarbības
veicināšanai pašvaldībās”
ERAF projekta „Bauskas
Valsts
ģimnāzijas
un
Bauskas
2.vidusskolas
infrastruktūras sakārtošana”
īstenošanai
Projekta „Bauskas novada
izglītības
iestāžu
informācijas
tehnoloģiju
aprīkojuma
iegāde”
īstenošanai
ELFLA
projekta
„Ceraukstes tautas nama
fasādes
atjaunošana
pakalpojumu
nodrošināšanai” īstenošanai
ELFLA projekta „Bauskas
novada pašvaldības grants
ceļu
pārbūve
Gailīšu
pagastā” īstenošanai

05.02.2018.

20.12.2028.

0

41 853

25.04.2018.

20.04.2048.

0

551 196

25.04.2018.

20.04.2023.

0

71 314

30.05.2018.

20.05.2025.

0

78 281

30.05.2018.

20.05.2033.

0

44 213

ELFLA projekta „Garozas
muižas
parka
labiekārtošana” īstenošanai

30.05.2018.

20.12.2024.

0

59 373

ERAF projekta „Teritorijas
revitalizācija Codes pagastā,
rekonstruējot
vietējā
autoceļa posmu” īstenošanai

30.05.2018.

20.12.2030.

0

134 288

ERAF projekta „Teritorijas
revitalizācija
Gailīšu
pagastā,
rekonstruējot
vietējā autoceļa posmu”
īstenošanai

30.05.2018.

20.12.2025.

0

56 648

Valsts kase

Valsts
kase

104.

Valsts
kase

103.

20.12.2017.

Valsts
kase

102.

Kultūras iestāžu investīciju
projekta „Bauskas muzeja
ēkas jumta un fasādes
atjaunošana” īstenošanai

Valsts kase

101.

303 578

Valsts kase

100.

84 319

Valsts kase

99.

20.12.2032.

Valsts
kase

98.

14.12.2017.

Valsts
kase

97.

Projekta
„Ielu seguma
pārbūve Bauskas novada
Codes
un
Ceraukstes
pagastā” īstenošanai

Valsts
kase

96.

Valsts kase
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114.

30.05.2018.

20.05.2038.

0

227 673

Investīciju
projektu
īstenošanai
(saistību
pārjaunojums
VK
aizdevuma līgumiem, kas
noslēgti līdz 31.12.2014,)
Projekta
„Remontdarbu
veikšana Bauskas novada
pašvaldības
izglītības
iestādēs” īstenošanai

26.06.2018.

20.05.2044.

0

10 371
454

04.07.2018.

20.06.2028.

0

386 344

Pašvaldības
funkciju
nepieciešamo
iegādei

autonomo
veikšanai
transportu

31.07.2018.

20.07.2023.

0

66 476

ERAF projekta „Nozīmīga
kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana un attīstība
kultūras
tūrisma
piedāvājuma pilnveidošanai
Zemgales
reģionā”
īstenošanai
Prioritārā
investīciju
projekta „Videonovērošanas
sistēmas Bauskā izbūves 2.
un 3.kārta” īstenošanai

31.07.2018.

20.07.2048.

0

33 592

30.08.2018.

20.08.2028.

0

187 540

Projekta „Bauskas novada
izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana“
īstenošanai

03.10.2018.

20.09.2023.

0

77 923

Projekta „Celtnieku ielas,
Līdumnieku ielas posma no
Celtnieku ielas līdz Rudzu
ielai, Ainavu ielas posma no
Celtnieku ielas līdz Pārupes
ielai pārbūve” īstenošanai
Projekta
„Ielu seguma
atjaunošana Bauskas novada
Dāviņu
un
Vecsaules
pagastā” īstenošanai

23.10.2018.

20.10.2043.

0

415 666

16.11.2018.

20.11.2033.

0

61 135

x

x

20 202
634

24 106
534

Valsts
kase

ERAF projekta „Brīvības
bulvāra
revitalizācija
uzņēmējdarbības
veicināšanai” īstenošanai

116.

Valsts
kase

115.

Valsts
kase

113.

Valsts
kase

112.

198 864

Valsts kase

111.

0

Valsts
kase

110.

20.05.2034.

Valsts kase

109.

30.05.2018.

Valsts
kase

108.

ELFLA projekta „Rītausmu
ciema sporta un atpūtas
parka izveide” īstenošanai

Valsts
kase

107.

Valsts kase
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x

Kopā
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Tabula Nr. 4.2.2.

Līguma
parakstīšanas
datums

SIA
„Bauska
s ūdens”

21.12.
2012.

20.12.
2032.

383 989

315 878

294 819

SIA
„Bauska
s
siltums”

20.11.
2015.

20.11.
2035.

2 594
247

1 040
604

918 180

x

x

x

Aizņēmējs

Pārskata
perioda
beigās

x

Pārskata
perioda
sākumā

Kopā

Galvojuma
summa

Valsts
kase

Kohēzijas
fonda
projekta
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Bauskā" īstenošanai
Kohēzijas
fonda
projekta
„Siltuma
ražošanas efektivitātes
paaugstināšana
Bauskā" īstenošanai

Atmaksas
termiņš

Valsts
kase

Mērķis

Aizdevējs

Neatmaksāto galvojumu apjoms uz 31.12.2018.

2 978
236

1 356
482

1 212
999

Pašvaldības saistību apmērs pārskata gadā (uz 31.12.2018.) veidoja 11,74 % (ieskaitot
aizņēmumu pamatsummu pirmstermiņa atmaksas no ES fondiem saņemtā finansējuma apmērā) no
pašvaldības 2018. gada plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem bez noteiktam mērķim plānotajiem
transferta ieņēmumiem no valsts budžeta.
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5.

Bauskas novada pašvaldības kapitāla vērtība kapitālsabiedrībās

Bauskas novada dome ir kapitāldaļu turētāja sešās kapitālsabiedrībās un tās bilancē kā
līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā uzskaitīti ieguldījumi sešos kapitālsabiedrību
pamatkapitālos, kopsummā 6 058 817 € (skat Tabula Nr. 5.1., Tabula Nr. 5.2.).
Tabula Nr.5.1.
Ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālā 31.12.2018. (€).
Nr.

Kapitālsabiedrības nosaukums

1.
2.

SIA „Bauskas slimnīca”
SIA „Zemgales mutes veselības
centrs”
SIA „Vides serviss”
SIA „Bauskas ūdens”
SIA „Bauskas siltums”
SIA „Īslīces ūdens”
Kopā:

3.
4.
5.
6.

Ieguldījums
31.12.2017.
686 582
105 292
318 097
2 254 780
1 080 087
1 390 854
5 835 692

Ieguldījums Izmaiņas
31.12.2018.
+/819 582
133 000
105 292
318 097
2 254 780
1 080 087
1 480 979
6 058 817

90 125
223 125

Līdzdalība
%
100
100
100
100
100
100
Tabula Nr.5.2.

Pašvaldības kapitālsabiedrību darbības rezultāti 2018.gadā (€)
(saskaņā ar iesniegtajiem gada pārskatiem).

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

Vidējais
uzņēmumā
nodarbināto
skaits

Neto
apgrozījums

Peļņa (+)
vai
zaudējumi
(-)

veselības aprūpe

125

2 608 128

229 379

zobārstniecības pakalpojumi

19

321 079

3 999

130

2 800 979

12 028

21

639 425

5 009

23

1 513 128

6 840

13

217 160

-48 481

331

8 099 899

208 774

Darbības veids

sadzīves atkritumu
apsaimniekošana, teritoriju un
SIA „Vides
objektu labiekārtošana,
serviss”
apzaļumošana, uzturēšana un
nekustamā īpašuma
apsaimniekošana
ūdens ieguve un padeve
patērētājam, notekūdeņu
SIA „Bauskas
savākšana, novadīšana uz
ūdens”
attīrīšanas ietaisēm, attīrīšanas
procesa veikšana
SIA „Bauskas
siltumenerģijas ražošana un
siltums”
realizācija
komunālie pakalpojumi,
SIA „Īslīces ūdens”
apkure, sanitārtehniskie darbi
Kopā:

59

Bauskas novada pašvaldības 2018.gada publiskais pārskats

6.

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums

Bauskas novada nekustamā īpašuma bilances vērtību sadalījums pa īpašuma veidiem
31.12.2018.(€)
Nekustamā īpašuma veids
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

Bilances
vērtība
31.12.2017.
1 837 659
20 669 137
14 834 098
3 625 545
2 672 428
182 585

Bilances
vērtība
31.12.2018.
1 843 721
27 713 621
17 594 751
3 656 607
2 644 950
182 585

Izmaiņas
pieaugums +
samazinājums 6 062
7 044 484
2 760 653
31 062
-27 478
0,00

2 799 457
7 489 881
1 416 165
242 583
1 739 836

2 821 414
8 084 810
2 451 410
158 607
1 606 280

21 957
594 929
1 035 245
-83 976
-133 556

Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošās un piekrītošās zemes sadalījums pa iestādēm
uz 31.12.2018( ha).
Iestādes nosaukums
Bauskas
novada
administrācija
Brunavas pagasts
Ceraukstes pagasts
Codes pagasts
Dāviņu pagasts
Gailīšu pagasts
Īslīces pagasts
Mežotnes pagasts
Vecsaules pagasts

Platība/ha
300

%
8,6

392
291
362
353
736
335
200
536

11,2
8,3
10,3
10,1
21,0
9,5
5,7
15,3
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7.

Valsts kontroles revīzijas atzinumi un veiktie pasākumi atklāto
trūkumu novēršanai

2018.gadā Bauskas novada pašvaldība ir iekļauta Valsts kontroles likumības (atbilstības)
revīzijas „Pašvaldību infrastruktūras objektu un projektu finansēšanas sistēmas, procesa un kritēriju
atbilstība racionālas finanšu līdzekļu izlietošanas, efektivitātes un ilgtspējas principiem” izlasē.
Revīzijas mērķis ir pārbaudīt, vai infrastruktūras projektu finansēšanas un īstenošanas
process un pašvaldību rīcība atbilst tiesību normām un principiem.
Revīzija tiek veikta par laika posmu no 2015.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 30.jūnijam.
Valsts kontroles revidenti Bauskas novada pašvaldībā revīziju uzsāka 2018.gada oktobrī,
novada pašvaldība Valsts kontroles noteiktajā kārtībā un termiņā ir sniegusi visus ar revīziju saistītos
dokumentus, informāciju un paskaidrojumus.
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Pielikumi
1.pielikums. Zvērināta revidenta atzinums par pašvaldības
2018.gada pārskatu
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2.pielikums. Domes lēmums par 2018.gada pārskata
apstiprināšanu
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