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1. ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU
1. Pašvaldības nosaukums
2. Pašvaldības juridiskā adrese
3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. un
datums
4. PVN maksātāja reģistrācijas Nr. un
datums
5. Finanšu gads
6. Bauskas novada domes priekšsēdētājs
7. Bauskas novada pašvaldības
izpilddirektore
8. Struktūra (pielikums Nr.1., 2.)

Bauskas novada dome
Uzvaras iela 1, Bauska, LV-3901
90009116223
2009.gada 6.jūlijs
LV 90009116223
2010.gada 4.marts
01.01.2011. – 31.12.2011.
Valdis Veips
Dagnija Ludrika
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2. VADĪBAS ZIŅOJUMS
Bauskas novada pašvaldības konsolidētajā 2011.gada pārskatā tiek iekļauti šādu pašvaldības
iestāţu pārskati:
1. Bauskas novada administrācija;
2. Bauskas pilsētas pārvalde;
3. Brunavas pagasta pārvalde;
4. Ceraukstes pagasta pārvalde;
5. Codes pagasta pārvalde;
6. Dāviņu pagasta pārvalde;
7. Gailīšu pagasta pārvalde;
8. Īslīces pagasta pārvalde;
9. Meţotnes pagasta pārvalde;
10. Vecsaules pagasta pārvalde;
11. Bauskas novada Izglītības pārvalde;
12. Bauskas Valsts ģimnāzija;
13. Bauskas 2.vidusskola;
14. Īslīces vidusskola;
15. Uzvaras vidusskola;
16. Bauskas pilsētas pamatskola;
17. Bauskas sākumskola;
18. Bauskas pilsētas Kristīgā pamatskola;
19. Codes pamatskola;
20. Meţgaļu pamatskola;
21. Meţotnes pamatskola;
22. Griķu pamatskola;
23. Ozolaines pamatskola;
24. Vecsaules pamatskola;
25. Meţotnes internātvidusskola;
26. Pamūšas speciālā internātpamatskola;
27. Bauskas Mūzikas skola;
28. Bauskas Mākslas skola;
29. Bauskas Bērnu un jauniešu centrs;
30. Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola;
31. Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte”;
32. Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”;
33. Gailīšu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Lācītis”;
34. Bauskas Centrālā bibliotēka;
35. Bauskas Kultūras centrs;
36. Bauskas pils muzejs;
37. Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs;
38. Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”;
39. Bauskas Tūrisma informācijas centrs;
40. Sporta centrs „Mēmele”;
41. Bauskas novada bāriņtiesa;
42. Bauskas novada Sociālais dienests.

4

Pašvaldību ekonomisko attīstību un finanšu situāciju ietekmē kopīgā situācija ekonomiskajā un
sociālajā jomā valstī. No tā, kā attīstās valsts prognozētais makroekonomiskais scenārijs, ir atkarīgs arī
pašvaldību finanšu stāvoklis. Stabila makroekonomiskā vide valstī ir priekšnosacījums līdzsvarotas un
ilgā laika periodā noturīgas pašvaldību izaugsmes nodrošināšanai.
Stabilizējoties ekonomiskajai situācijai valstī, no sākotnēji prognozētā ieņēmumi no iedzīvotāju
ienākumu nodokļa 2011.gadā tika izpildīti par 109.92%, bet dotācija no Pašvaldību Finanšu
izlīdzināšanas fonda par 104.37%. Plānoto ieņēmumu izpildes pārsnieguma, veikto optimizācijas
pasākumu izdevumu samazināšanai, kā arī īstenotās budţeta izpildes kontroles rezultātā, pašvaldība
2011.gadu noslēdza ar budţeta pārpalikumu, nodrošinot ievērojamu finanšu resursu apjomu
nākamajam budţeta gadam.
Pašvaldība 2011.gadā aktīvi izmantoja likumā „Par Valsts budţetu 2011.gadam” noteiktās
aizņemšanās iespējas, uzņemoties kredītsaistības Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai.
Pašvaldības finanšu kapacitāte ir pietiekama, lai arī 2012.gadā piesaistītu aizņēmumu līdzekļus novada
attīstībai svarīgu un neatliekamu investīciju projektu realizēšanai. Ņemot vērā to, ka paredzēts īstenot
apjomīgus projektus, saistību apjoms 2012.gadā var pieaugt.
Bauskas novada konsolidētā budţeta ieņēmumi 2011.gadā bija Ls 15 790 258, tajā skaitā
pamatbudţeta ieņēmumi Ls 15 421 596 jeb 99.9 % no plānotā, speciālā budţeta ieņēmumi Ls 361 996
jeb 102.4 % no plānotā, ziedojumi un dāvinājumi Ls 6 666.
Budţeta ieņēmumi tika novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no
budţeta finansējamo institūciju uzturēšanai, pilsētas un pagastu infrastruktūras uzturēšanai, pabalstiem
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, novada pasākumu un investīciju finansēšanai un citiem
izdevumiem, kas bija iekļauti budţetā 2011.gadam.
2011.gadā konsolidētā budţeta izdevumi bija Ls 15 624 873, tajā skaitā pamatbudţeta izdevumi
Ls 15 250 570 jeb 91.3 % no plānotā, speciālā budţeta izdevumi Ls 368 103 jeb % 80.1% no plānotā,
ziedojumi un dāvinājumi Ls 6 200.
2012.gadā Bauskas novada pašvaldībai būtiski ir pabeigt darbu pie novada teritorijas
plānojuma, izstrādāt attīstības programmu un ilgtermiņa attīstības stratēģiju, nodrošināt novada
attīstības un investīciju projektu ieviešanu un realizāciju, tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti
novadā, ielu, ceļu, dzīvojamo teritoriju, izglītības iestāţu u.c. iestāţu infrastruktūru.
Ekonomiskās krīzes apstākļos, samazinoties pašvaldības ieņēmumiem, iespējas novirzīt
līdzekļus attīstības projektu finansēšanai kļūst ierobeţotas. Lai veicinātu Bauskas novada attīstību,
investīcijām infrastruktūrā tiks piesaistīti Eiropas Savienības fondu līdzekļi. Nozīmīgākie projekti
2012.gadā ir ūdenssaimniecību sakārtošana, ceļu un ielu rekonstrukcija, izglītības un kultūras iestāţu
renovācija un vides sakārtošana. Projektiem līdzfinansējumu plānots saņemt galvenokārt no Eiropas
Reģionā1ā attīstības fonda, Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai un Latvijas-Lietuvas pārrobeţu programmas 2007.-2013.gadam. Tiks gan uzsākta, gan
turpināta vairāku mazāku projektu īstenošana.
Ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanu Bauskas pilsētā un Īslīces pagastā veiks
pašvaldības kapitālsabiedrības, piesaistot Kohēzijas fonda līdzekļus.
Realizējot projektus, ilgtspējīga attīstība tiks sekmēta, sakārtojot ūdenssaimniecības
infrastruktūru un paplašinot pakalpojumu pieejamību. Sakārtojot esošos infrastruktūras objektus un
izbūvējot jaunus, projekta īstenošana nodrošinās vides piesārņojuma samazināšanu un atbilstošas
kvalitātes dzeramā ūdens nodrošināšanu iedzīvotājiem. Paplašinot kanalizācijas pakalpojumu
pārklājumu, tiks samazināts vidē novadītais piesārņojums un uzlabota ūdensobjektu kvalitāte.
Bauskas pilsētas teritorijā darbojas viena centralizēta ūdensapgādes sistēma. Centralizētus
kanalizācijas pakalpojumus pašreiz izmanto ap 59% jeb 6000 Bauskas pilsētas iedzīvotāju. Bauskā tiks
izbūvēti un rekonstruēti ūdensvada tīkli 11 025 m garumā un kanalizācijas tīkli 11925 m garumā, kā
arī izbūvēta viena jauna kanalizācijas sūkņu stacija.
Īslīces pagastā paredzēta ūdens ņemšanas vietas sakārtošana un ierīkošana Bērzkalnu ciemā,
ūdens ņemšanas vietas sakārtošana un ierīkošana Rītausmu ciemā, 2448 m kanalizācijas tīklu
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rekonstrukcija un izbūve Bērzkalnu ciemā, 1027 m kanalizācijas tīklu izbūve Rītausmu ciemā, jaunu
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība Rītausmu ciemā.
Ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana Brunavas pagastā, Gailīšu pagastā, Īslīces
pagastā, Vecsaules pagastā un Meţotnes pagastā notiks piesaistot Eiropas Reģionā1ā attīstības fonda
līdzekļus projekta „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās līdz 2000” ietvaros.
Desmit Bauskas novada pašvaldību ciemiem ūdenssaimniecību projektu tehniski ekonomiskais
pamatojums un tehniskie projekti tiks izstrādāti Latvijas –Lietuvas pārrobeţu programmas 2007.2013.gadam ietvaros.
Bauskā turpinās nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana: Bauskas pils muzeja un
Bauskas rātsnama rekonstrukcija.
Lielāko daļu no pašvaldības budţeta ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi- iedzīvotāju
ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis, kuru izpildi lielā mērā ietekmē kopējā
ekonomiskā situācija valstī.
Bezdarbs, salīdzinoši zemais atalgojuma līmenis, energoresursu sadārdzināšanās atstāj būtisku
ietekmi uz iedzīvotāju maksātspēju. Tas, savukārt, tieši ietekmē pašvaldības budţetu-samazinās
pašvaldības ieņēmumi, pieaugot iedzīvotāju parādiem par komunālajiem pakalpojumiem un nekustamā
īpašuma nodokli, pieaug izdevumu apjoms sociālajiem pabalstiem un palīdzībai.
Mērķdotācijas no valsts autoceļu fonda prognoze 2012.gadam ir par 32.4% mazāka nekā
faktiski saņemtā summa iepriekšējā gadā. Lai nodrošinātu prasībām atbilstošu brauktuvju seguma
kvalitāti, pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai ir nepieciešami daudz lielāki līdzekļi.
Valstī īstenotā reforma sociālā tīkla stratēģijas pasākuma ietvaros: no 2012.gada 1.maija
pašvaldības vairs nesaņems valsts līdzfinansējumu dzīvokļa pabalsta nodrošināšanai. Sašaurinās to
personu loks, kas varēs saņemt veselības aprūpes pakalpojumus ar atvieglotiem noteikumiem.
Pasākuma „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” ietvaros plānots nodarbināt mazāk cilvēku nekā
iepriekš īstenotajā nodarbinātības projektā „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba
devējs ir pašvaldība”. Tas var palielināt sociālo pabalstu saņēmēju skaitu un uzlikt papildu slogu
pašvaldības budţetam.
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3. PĀRSKATS PAR BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŢETU
BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŢETA IZPILDES RĀDĪTĀJI
Bauskas novada budţets 2011.gadam apstiprināts 2011.gada 31.martā ar Bauskas novada
domes saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības 2011.gada budţetu”.
Ņemot vērā piesaistītos kredītresursus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu finansēšanai, jauno projektu un pasākumu
īstenošanu, no valsts budţeta saņemto mērķdotāciju izglītības funkciju nodrošināšanai atlikušajiem
gada četriem mēnešiem, plānotais izdevumu apjoms 2011.gadā pieauga no Ls 14 342 383 līdz
Ls 17 165 188. Gada laikā apstiprināti seši grozījumi Bauskas novada domes saistošajos noteikumos
Nr.4 „Par Bauskas novada pašvaldības 2011.gada budţetu” – 26.maijā, 30.jūnijā, 25.augustā,
29.septembrī, 27.oktobrī, 29.decembrī.
Bauskas novada pašvaldības budţets sastāv no pamatbudţeta un speciālā budţeta. Speciālā
budţeta ieņēmumus veido īpašiem mērķiem iezīmētie ieņēmumi (autoceļu (ielu) fonda līdzekļi, dabas
resursu nodoklis) un ziedojumi un dāvinājumi.
Pašvaldības konsolidētā budţeta ieņēmumi 2011.gadā bija Ls 15 790 258, kas salīdzinājumā ar
2010.gadu ir par 2.9% vairāk. Konsolidētā budţeta izdevumi sastādīja Ls 15 624 873, kas ir par 10.5%
vairāk nekā 2010.gadā. Pārskata gads tika noslēgts ar pārpalikumu konsolidētajā budţetā Ls 165 385.
3.1.tabula. Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budžets 2010.-2012.g. (latos)

2010.gads
izpilde

2011.gads
2011/2010,
%
izpilde

2012.gads*
2012/2011,
plānots
%

Konsolidētā budţeta ieņēmumi

15 345 716

15 790 258

102,9

13 593 932

86,1

Konsolidētā budţeta izdevumi

14 136 534

15 624 873

110,5

14 569 911

93,2

1 209 182

165 385

X -

975 979

X

1 209 182 -

165 385

X

975 979

X

Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)
Finansēšana

-

* ar 31.05.2012. grozījumiem

Bauskas novada pašvaldības 2012.gada ieņēmumu (attiecīgi arī izdevumu) plānā mērķdotācija
izglītības funkciju nodrošināšanai plānota astoņiem mēnešiem saskaņā ar likumu „Par valsts budţetu
2012.gadam”.
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3.1.diagramma. Bauskas novada pašvaldības 2011.gada konsolidētais budžets (milj.Ls)
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2010
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Konsolidētā budţeta ieņēmumi

2012 (plāns)

Konsolidētā budţeta izdevumi

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŢETS

Pamatbudţeta ieņēmumi
Pamatbudţets ir budţeta galvenā daļa un tā ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu
ieņēmumi, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, valsts budţeta transferti un
pašvaldību budţetu transferti.
Bauskas novada pašvaldības pamatbudţeta ieņēmumi 2011.gadā bija Ls 15 421 596, kas
salīdzinājumā ar 2010.gadu ir par 2.6% jeb Ls 383 827 vairāk. Šo palielinājumu, galvenokārt,
ietekmēja dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda pieaugums par 48.1%, salīdzinot ar
2010.gadu.
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3.2. diagramma. Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2011.gadā

Valsts budţeta
mērķdotācija
22,3%

Transferti ES
struktūrfondu
finansēto un
ārvalstu finanšu
palīdzības projektu
īstenošanai
12,1%

Dotācija no
pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas
fonda
7,7%

Nekustamā
īpašuma nodoklis
5,7%

Azartspēļu
nodoklis
0,1%
Nenodokļu
ieņēmumi
0,4%
Maksas
pakalpojumi
un citi pašu
ieņēmumi
5.5%

Ārvalstu finanšu
palīdzība
0,2%
Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis
42,2%

Valsts budţeta
dotācija
1,9%
Pārējie valsts
budţeta transferti
Pašvaldību budţeta 0,9%
transferti
1,0%
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3.2. tabula. Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2010.-2012.g. (latos)

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

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 budţeta transferti
Valsts budžeta dotācija
Valsts budžeta mērķdotācija
Transferti Eiropas Savienības struktūrfondu
finansēto un ārvalstu finanšu palīdzības
projektu īstenošanai
Dotācija no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda
Pārējie valsts budžeta transferti

No valsts budţeta daļēji finansētā
publiskām personām
Pašvaldību budţeta transferti
KOPĀ

2010.gads
izpilde
7 372 807

2011.gads
2011/2010,
%
izpilde
7 407 154
100,5

2012.gads*
2012/2011,
plānots
%
7 146 718
96,5

6 693 283
660 519
19 005
-

6 501 884
882 590
22 680
-

97,1
133,6
119,3
-

6 112 275
959 987
25 920
48 536

94,0
108,8
114,3
0,0

82 831

64 232

77,5

34 340

53,5

1 927
10 138
14 923
54 258

2 787
7 998
24 850
21 869

144,6
78,9
166,5
40,3

2 987
7 553
23 700
100

107,2
94,4
95,4
0,5

1 585

6 728

424,5

-

900 587
20 175
6 510 853

853 524
29 595
6 919 116

94,8
146,7
106,3

865 093
562
5 390 479

101,4
1,9
77,9

364 882
3 454 137

290 476
3 441 812

79,6
99,6

2 653 597

0,0
77,1

1 878 482

1 859 499

99,0

1 107 333

59,6

798 206
15 146

1 182 429
144 900

148,1
956,7

1 579 149
50 400

133,6
34,8

150 516
15 037 769

147 975
15 421 596

98,3
102,6

51
153 734
13 590 977

0,0
103,9
88,1

-

0,0

* ar 31.05.2012. grozījumiem

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir lielākais pašvaldības ieņēmumu avots, kas 2011.gadā
sastādīja 42.2% no kopējiem pārskata gada pamatbudţeta ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
prognoze 2011.gadam bija Ls 5 847 413, bet faktiskie ieņēmumi sastādīja Ls 6 427 292. Pārskata gadā
saņemts arī par 2010.gadu nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ls 74 592.
2012.gadam iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze noteikta Ls 6 033 712 apmērā.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi 2011.gadā sastādīja Ls 882 590, salīdzinot ar
2010.gadu par 33.6% jeb Ls 222 071 vairāk, tajā skaitā nodokļa parādi par iepriekšējiem gadiem
saņemti Ls 70 862, kas ir par Ls 28 542 vairāk nekā 2010.gadā. NĪN ieņēmumu pieaugums
izskaidrojams ar nodokļa likmes dubultošanu mājokļiem un 25% pieaugumu zemei pret 2010.gadu.
NĪN maksātāju finansiālā stāvokļa pasliktināšanās veicina nodokļa parāda pieaugumu. NĪN
parādi 2011.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājušies. NĪN parādi uz 2011.gada
31.decembri sastādīja Ls 297 655, uz 2010.gada 31.decembri - Ls 222 349, uz 2009.gada
31.decembri– Ls 157 367.
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3.3. diagramma. Nekustamā īpašuma nodoklis (latos)
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Bauskas novada pašvaldības NĪN administrēšanas datu bāzē uz 2011.gada 31.decembri reģistrēti
29 635 NĪN maksātāju konti.
2011.gadā piešķirti NĪN atvieglojumi Ls 5 573 apmērā:
 politiski represētajām personām par summu Ls 4 267;
 par mājokli trūcīgajām personām Ls 1 306 apmērā.
Lai mazinātu nodokļu parādus, 2011.gadā tika pieņemti:
 54 lēmumi par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā ar zvērināta tiesu izpildītāja palīdzību;
 izsūtīti 839 atgādinājumi, 62 informatīvas vēstules par nokavēto nodokļa maksājumu
piedziņas uzsākšanu, 386 brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu izpildi.
NĪN ieņēmumi 2012.gadā tiek plānoti, pamatojoties uz prognozi, kas aprēķināta saskaņā ar
Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.802 „Noteikumi par nekustamā īpašuma
nodokļa prognozi” noteiktajiem nosacījumiem, un ņemot vērā 25% nodokļa pieauguma zemei
ierobeţojuma piemērošanu. NĪN kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi plānoti Ls 884 141, ieņēmumi
no nodokļa iepriekšējo gadu parādiem - Ls 75 846.
Saskaņā ar likumu „Par izloţu un azartspēļu nodevu un nodokli” pašvaldības budţetā tiek
ieskaitīti 25% no azartspēļu nodokļa ienākumiem par azartspēlēm, kuras tiek organizētas attiecīgās
pašvaldības teritorijā. Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2011.gadā bija Ls 22 680 apjomā, kas salīdzinot
ar 2010.gadu ir par 19.3% vairāk.
Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2012.gadā, ņemot vērā nodokļa likmes pieaugumu no
01.06.2011. (par 10%) un 01.01.2012. (par 10%), plānoti Ls 25 920 apjomā, kas ir par 14.3% vairāk
nekā 2011.gadā.
Nenodokļu ieņēmumus veido procentu ieņēmumi par depozītiem un kontu atlikumiem,
pašvaldību nodevas un naudas sodi, ko uzliek pašvaldības, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma
iznomāšanas un pārdošanas un citi nenodokļu ieņēmumi.
Pašvaldības budţetā 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 noteiktas un pašvaldības budţetā tiek iemaksātas šādas
pašvaldību nodevas - par reklāmas eksponēšanu, par būvatļauju saņemšanu, par dzīvnieku (suņu un
kaķu) turēšanu.
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Nenodokļu ieņēmumi 2011.gadā saņemti Ls 64 232. Salīdzinājumā ar 2010.gadu samazinājums
par 22.5%.
2011.gadā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi saņemti Ls 853 524
apmērā, kas ir par 5.2% mazāk nekā 2010.gadā. Šajā sadaļā tiek uzskaitīti ieņēmumi no vecāku
maksām par bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādēs, no kursu organizēšanas, par telpu nomu
un īri, par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem, būvvaldes un dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem
pakalpojumiem, par biļešu realizāciju muzejos un kultūras namos un citi ieņēmumi.
Valsts budţeta transferti sastādīja 44.9% no pārskata gada ieņēmumiem un ir otrais lielākais
pašvaldības ieņēmumu avots. Salīdzinot ar 2010.gadu, valsts budţeta transfertu palielinājums sastādīja
6.3% jeb Ls 408 263, ko ietekmēja dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda pieaugums.
Pašvaldības budţeta transfertu ieņēmumus veido maksājumi, kas saņemti no citām pašvaldībām
par izglītības un sociālo funkciju, par būvvaldes un bibliotēkas funkciju nodrošināšanu.

Pamatbudţeta izdevumi
Budţeta 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.
3.3.tabula. Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2010.- 2012.g (latos)
2011.gads
2011/2010,
%
izpilde

2012.gads*
2012/2011,
plānots
%

1 438 096

1 265 576

88,0

1 442 731

114,0

t.sk. pašvaldības budžeta parāda darījumi

491 084

371 256

75,6

350 877

94,5

Sabiedriskā kārtība un drošība

54 152

69 536

128,4

98 957

142,3

761 979

1 885 914

247,5

515 110

27,3

63 179

516 210

817,1

868 842

168,3

1 413 841

1 444 454

102,2

1 873 242

129,7

3 121

165,6

2010.gads
izpilde

Vispārējie valdības dienesti

Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselība

-

1 885

-

Atpūta, kultūra un reliģija

1 617 455

1 606 836

99,3

2 132 432

132,7

Izglītība

6 989 122

7 038 649

100,7

6 293 475

89,4

Sociālā aizsardzība

1 511 083

1 421 510

94,1

1 337 593

94,1

13 848 907

15 250 570

110,1

14 565 503

95,5

KOPĀ
* ar 31.05.2012. grozījumiem

Pamatbudţeta izdevumi 2011.gadā bija Ls 15 250 570, salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 10.1%
vairāk. Eiropas Savienības struktūrfondu un ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai 2011.gadā
izlietoti aptuveni Ls 3.4 milj., salīdzinot ar 2010.gadu par Ls 1.4 milj. vairāk, kas arī sastāda izdevumu
kopapjoma pieaugumu.
Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai izlietoti 1 265 576 jeb 8.3% no kopējiem
pamatbudţeta izdevumiem, tajā skaitā pašvaldības budţeta parāda darījumu nomaksai (aizņēmumu
procentu maksājumi un apkalpošanas maksa) - Ls 371 256 (2.4% no kopējiem izdevumiem).
Izpildvaras jeb pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” nodrošina
Bauskas novada dome. Šo funkciju īstenošanu saskaņā ar apstiprināto Bauskas novada domes
nolikumu nodrošina ievēlētie deputāti, domes vadība, struktūrvienības, kā arī pagastu pārvalţu
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administrācija. 2011.gadā pašvaldības pārvaldes darbības nodrošināšanai izlietoti Ls 894 320 jeb 5.9%
no kopējiem pamatbudţeta izdevumiem.
Sabiedriskās kārtības un drošības pasākumiem (Sabiedriskās kārtības nodaļas un ugunsdrošības
pasākumu darbības nodrošināšanai) izlietoti 69 536 jeb 0.5% no kopējiem pamatbudţeta izdevumiem.
Ekonomiskajai darbībai (izdevumi būvvaldes, Tūrisma informācijas centra darbības
nodrošināšanai, ceļu uzturēšanai, ielu un ceļu rekonstrukcijai Eiropas Savienības līdzfinansētos
projektos) izlietoti Ls 1 885 914 jeb 12.3% no kopējiem pamatbudţeta izdevumiem. Būtisks
pieaugums pret 2010.gadu izskaidrojams ar pārskata gadā īstenotajiem vērienīgiem Eiropas Savienības
līdzfinansētiem projektiem ielu un ceļu sakārtošanā, kā arī veikta Bauskas Rātsnama atjaunošana.
Vides aizsardzības pasākumiem izlietoti Ls 516 210 jeb 3.4% no kopējiem pamatbudţeta
izdevumiem. Budţeta sadaļā paredzētie līdzekļi lietoti atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanai,
vides piesārņojuma novēršanai un samazināšanai, ūdenssaimniecības attīstības projektu īstenošanai.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izlietoti Ls 1 444 454 jeb 9.5%. Šajā sadaļā
līdzekļi paredzēti komunālās saimniecības uzturēšanai, ūdensapgādei, ielu apgaismošanai, teritoriju
labiekārtošanai un ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai, pašvaldību dzīvojamā fonda uzturēšanai un
remontiem, īpašumu apsaimniekošanai, projektu īstenošanai, komunālo dienestu darbinieku atlīdzībai.
Atpūtai, kultūrai un reliģijai - Ls 1 606 836 jeb 10.5% no kopējiem pamatbudţeta izdevumiem.
Budţeta sadaļā paredzētie līdzekļi lietoti sporta un kultūras pasākumiem, sporta centram, bibliotēkām,
muzejiem, kultūras namiem, koriem, projektu īstenošanai, kultūras un sporta darbinieku darbības
nodrošināšanai.
Bauskas novada pašvaldības kopējā izdevumu struktūrā dominējošie izdevumi bija izglītībai
Ls 7 038 649 jeb 46.2% no kopējiem pamatbudţeta izdevumiem. Izdevumi ietver pedagogu un pārējā
personāla atlīdzību, skolas ēku un telpu uzturēšanu, pirmsskolas bērnu un skolēnu ēdināšanu, skolēnu
pārvadājumus, norēķinus par izglītības iestāţu sniegtajiem pakalpojumiem, pakalpojumu samaksu,
krājumu, materiālu, energoresursu, inventāra, grāmatu un periodikas iegādi, kā arī izdevumus Eiropas
Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai izglītības jomā.
Sociālajai aizsardzībai (Sociālā dienesta, pansionātu, bērnu namu, mājas aprūpētāju darba
nodrošināšanai un sociālo pabalstu izmaksai) izlietoti Ls 1 421 510 jeb 9.3% no kopējiem
pamatbudţeta izdevumiem. Trūcīgo un iedzīvotāju grupu ar zemiem ienākumiem pabalstiem izlietoti
Ls 419 083.
3.4. diagramma. Pamatbudžeta izdevumu struktūra 2011.gadā
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Būtiskāko 2011.gada izdevumu daļu, atbilstoši izdevumu ekonomiskajām kategorijām,
sastādīja kārtējie izdevumi Ls 10 852 639 apmērā jeb 71.2% no izdevumu kopapjoma. Tie ietver
izdevumus atalgojumam, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām,
komandējumu un dienesta braucienu un pakalpojumu apmaksai, krājumu, materiālu, energoresursu,
biroja preču un inventāra iegādei un nodokļu maksājumiem.
3.4. tabula. Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2010.- 2012.g (latos)

2011.gads
2010.gads
izpilde

Uzturēšanas izdevumi

izpilde

2012.gads*

2011/2010,
%

plānots

2012/2011,
%

12 182 669

12 280 982

100,8

11 819 282

96,2

10 565 255

10 852 639

102,7

10 599 990

97,7

7 230 596

7 462 658

103,2

6 639 842

89,0

Procentu izdevumi

471 148

350 334

74,4

329 084

93,9

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

903 773

789 156

87,3

617 555

78,3

Transferti

242 493

288 853

119,1

272 653

94,4

1 666 238

2 961 999

177,8

2 746 221

92,7

Kārtējie izdevumi
Atlīdzība

Kapitālie izdevumi
Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc
uzkrāšanas principa un nav klasificēti
iepriekš
KOPĀ

13 848 907

7 589
15 250 570

110,1

-

-

14 565 503

95,5

* ar 31.05.2012. grozījumiem

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SPECIĀLAIS BUDŢETS
Speciālais budţets — budţeta daļa, kuru veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, ieņēmumi
no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, transferti, kā arī izdevumi, kurus paredzēts segt no
šiem ieņēmumiem.

Speciālā budţeta ieņēmumi
Bauskas novada speciālā budţeta ieņēmumi (bez ziedojumiem un dāvinājumiem) 2011.gadā
sastādīja Ls 361 996, kas ir par Ls 62 061 vairāk nekā iepriekšējā gadā.
2011.gadā palielinājušies dabas resursu nodokļa ieņēmumi, jo 2011.gada 1.janvārī spēkā stājās
grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredzēja izmaiņas dabas resursu nodokļa likmēs.
2011.gadā saņemta papildus mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām Ls 44 078 apmērā.
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3.5.tabula. Bauskas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 2010.-2011.g. (latos)
2010.gads
izpilde
Dabas resursu nodoklis
Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Pašvaldību budţetu transferti

izpilde

31 811

53 620

168,6

264 017

308 095

116,7

231

201

87,0

36

80

222,2

3 840

KOPĀ

2011.gads
2011/2010, %

299 935

361 996

0,0
120,7

3.5.diagramma. Speciālā budžeta ieņēmumu struktūra 2011.gadā
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No 2012.gada Bauskas novada pašvaldība vairs neplāno speciālo budţetu, izņemot ziedojumus
un dāvinājumus. Mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un ielām, kā arī dabas resursu nodoklis tiek
iekļauts pamatbudţeta sastāvā.

Speciālā budţeta izdevumi
2011.gada speciālā budţeta izdevumi izlietoti vides aizsardzības pasākumiem, pašvaldības
teritoriju apsaimniekošanai un pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai.
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3.6.diagramma. Speciālā budţeta izdevumu struktūra 2011.gadā
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Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2011.gadā novirzīti atkritumu apsaimniekošanai, notekūdeņu
savākšanas sistēmu remontam, ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijai, teritoriju apsaimniekošanai,
koku izzāģēšanai.
Pašvaldības autoceļu un ielu finansēšanai paredzētā mērķdotācija 2011.gadā izlietota ielu
bedrīšu remontam, grantēto ielu un ceļu seguma uzturēšanai, ielu un ceļu uzturēšanai ziemā, ielu
horizontālo apzīmējumu un ceļa zīmju atjaunošanai, tranzītielu uzturēšanai, caurteku remontam, tiltu
uzturēšanai.
3.6.tabula. Bauskas novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi 2010.-2011.g. (latos)
2010.gads
izpilde
Vispārējie valdības dienesti
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
KOPĀ

izpilde

2011.gads
2011/2010, %

841

630

74,9

250 688

320 913

128,0

21 741

26 686

122,7

2 735

19 874

726,7

276 005

368 103

133,4

Būtiskāko 2011.gada izdevumu daļu, atbilstoši izdevumu ekonomiskajām kategorijām, sastādīja
kārtējie izdevumi Ls 353 241 apmērā jeb 96.0% no izdevumu kopapjoma.
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3.7.tabula. Bauskas novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi 2010.-2011.g. (latos)
2011.gads
2010.gads
izpilde
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Kapitālie izdevumi
KOPĀ

izpilde

2011/2010, %

265 464

353 241

133,1

265 464

353 241

133,1

6 302

3 233

51,3

10 541

14 862

141,0

276 005

368 103

133,4

Ziedojumi un dāvinājumi
Pārskata periodā no juridiskām un fiziskām personām saņemti ziedojumi naudā par kopējo
summu Ls 6 665:
 AS SEB banka – iestādei „Bauskas novada administrācija” Ls 2 000 Bauskas novada
svētku organizēšanai;
 AS SEB banka – iestādei „Bauskas novada Izglītības pārvalde” Ls 150 konkursam
„Bauskas novada Gada skolotājs”;
 fonds Ziedot.lv – Vecsaules pagasta pārvaldei Ls 384 maznodrošināto iedzīvotāju pārtikas
pakām;
 SIA PS Līdums – iestādei „Bauskas Valsts ģimnāzija” Ls 500 labāko skolēnu
apbalvošanai;
 Hedemora-Garpenbergs Forsamling Markusgatan Avesta (Zviedrija) – iestādei „Griķu
pamatskola” Ls 231 sintezatora iegādei;
 Sociālā atbalsta un attīstības fonds – iestādei „Meţgaļu pamatskola” Ls 52 inventāra
iegādei;
 A/S Latvijas Krājbanka - iestādei „Bauskas Mākslas skola” Ls 100 inventāra iegādei;
 privātpersonas – iestādei „Bauskas Pils muzejs” Ls 157 muzeja eksponātu krājumu
papildināšanai;
 privātpersonas – izglītības iestādēm bērnu ēdināšanai: iestādei „Bauskas pilsētas
pamatskola” Ls 60, iestādei „Bauskas pilsētas Kristīgā pamatskola” Ls 576, pirmsskolas
izglītības iestādei „Zīlīte” Ls 208, pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaulīte” Ls 75, iestādei
„Meţotnes pamatskola” Ls 535, iestādei „Codes pamatskola” Ls 737;
 AIOVAS latviešu draudze (ASV) – iestādei „Vecsaules pamatskola” Ls 900 skolēnu
ēdināšanai.
BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTĪBAS UN GALVOJUMI

Bauskas novada pašvaldības aizņēmumu saistības
Bauskas novada pašvaldības aizņēmumu saistības uz 31.12.2011. bija Ls 8 774 997 apmērā, tajā
skaitā:
 7 227 004 lati (eiro valūtā);
 1 547 993 latos.
Pēc aizdevēja saistību apjoms iedalās:
 aizņēmumi no Valsts kases – Ls 8 628 228;
 aizņēmumi no Vides investīciju fonda – Ls 124 567;
 līzinga kompānijas – Ls 22 202.
Salīdzinot ar 2010.gadu, kopējais pašvaldības saistību apjoms palielinājies par Ls 434 046.
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3.8. tabula. Bauskas novada pašvaldības aizņēmumu saraksts uz 31.12.2011. (latos)

N.p.
k.

Aizdevējs

Mērķis

1

SEB
Unilīzings

2

Valsts kase

3

Valsts kase

Finanšu līzings automašīnas
NISSAN X- TRAIL iegādei
Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta projekta
„Atjaunojamo
energoresursu
izmantošanas potenciāls Bauskas
novadā” īstenošanai
ERAF projekta „Vispārējās
vidējās izglītības kvalitātes
paaugstināšana
prioritārajos
mācību priekšmetos Bauskas
pilsētas
2.vidusskolā”
īstenošanai

4

Vides
investīciju
fonds

5

Valsts kase

6

Valsts kase

7

Hansa
Līzings

8

Hipolīzings

9

Hipolīzings

10

Valsts kase

11

Valsts kase

12

Valsts kase

13

Valsts kase

14

Valsts kase

Codes
pagasta
rekonstrukcijai

notekūdeņu

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
Finanšu līzings autobusa iegādei
Vieglās automašīnas OPEL
COMBO iegādei
Finanšu līzings automašīnas
PEUGEOT EXPERT iegādei
Rūpniecības
ielas
Bauskā
rekonstrukcijai
ELFLA projekta „Ceļa "Lejas –
Valteķi
Bardţūni"
rekonstrukcija” īstenošanai
Codes pamatskolas avārijas
situācijas
novēršanai
un
rekonstrukcijai
SAPARD
projekta
„Codes
pagasta A grupas ceļa A7Rotkalni un B grupas ceļa
Riekstiņi-Strautnieki-BauskasVecsaules šoseja rekonstrukcija”
īstenošanai
ELGF projekta „Bauskas rajona
Gailīšu pagasta pašvaldības
Šmuļi-Buku birzs-Uzvara Nr.A3
ceļa rekonstrukcija” īstenošanai

Līguma
parakstīša
nas
datums

Atmaksas
termiņš

27.06.2007

25.06.2012

5 042

1 727

11.02.2009

20.12.2015

15 498

12 386

11.02.2009

20.12.2011

4 161

0

07.10.2003

01.10.2018

12 083

10 575

11.02.2009

20.10.2019

78 772

70 018

02.11.2009

20.07.2019

101 409

89 478

18.07.2008

15.07.2013

16 383

10 419

18.08.2008

25.08.2013

5 987

3 556

08.07.2010

10.07.2011

7 201

2 913

11.05.2007

20.01.2027

290 550

272 670

21.10.2009

20.05.2014

51 231

36 593

15.11.2002

20.10.2012

9 200

4 600

13.05.2004

20.03.2014

13 305

10 890

19.11.2009

20.11.2012

31 337

15 670

Pārskata
perioda
sākumā

Pārskata
perioda
beigās

18

15

Valsts kase

16

Valsts kase

17

Valsts kase

18

Valsts kase

19

Valsts kase

20

Valsts kase

21

Valsts kase

22

Hipolīzings

23

Hipolīzings

24

Valsts kase

25

Valsts kase

26

Valsts kase

27

Valsts kase

28

Valsts kase

29

Valsts kase

30

Valsts kase

31

Valsts kase

32

Valsts kase

33

Valsts kase

34

Valsts kase

Uzvaras vidusskolas sporta zāles
būvniecībai
Uzvaras vidusskolas sporta zāles
būvniecībai
Meţotnes pamatskolas logu
nomaiņai
Skolas logu nomaiņai (Meţotnes
pagasts)
ELGF projekta „Pašvaldības
autoceļa Ozolaine - Kraukļi
rekonstrukcija” īstenošanai
ELFLA projekta „Ozolaines
ielas rekonstrukcija” īstenošanai
ELGF
projekta
„Meţotnes
pagasta autoceļa Katrīnas - Lāči
rekonstrukcija” īstenošanai
Finanšu
līzings
vieglās
automašīnas
HUNDAI
TERRACAN iegādei
Finanšu līzings automašīnas
PEUGEOT iegādei
ELFLA projekta „ Kultūras
centrs
„Kamarde”
Gailīšu
pagastā
rekonstrukcija”
īstenošanai
ELGF projekta „Pašvaldības
autoceļa „A7 – Rotkalni - A7”
posma
rekonstrukcija”
īstenošanai
Brunavas pašvaldības autoceļu
remontam
ERAF projekta „Jauncodes
ciema ūdens apgādes sistēmas
Dreņģerkalns
rekonstrukcija”
īstenošanai
Komunālās
saimniecības
traktora
iegādei
(Meţotnes
pagasts)
Ūdenssaimniecības (Brunavas
pagasts) renovācijas projekta
tehniskās
dokumentācijas
izstrādei
Kohēzijas fonda „Zemgales
reģiona
sadzīves
atkritumu
apsaimniekošana
Latvijā”
līdzfinansējuma nodrošināšanai
Ēkas Dārza ielā 9, Bauskā
rekonstrukcijas 1.kārtai
Nekustamā īpašuma „Kultūras
nams” Īslīces pagastā iegādei
Daudzfunkcionālā sociālā un
izglītības
centra
„Lilijas”
renovācijai
Uzvaras vidusskolas sporta zāles
būvniecības pabeigšanai

02.04.2007

20.03.2027

107 128

100 536

09.08.2005

05.03.2021

112 498

101 783

19.12.2006

20.12.2011

2 000

0

23.02.2007

20.12.2012

3 800

1 900

22.04.2009

20.12.2011

2 473

0

22.04.2009

20.12.2015

58 232

47 453

21.10.2009

20.12.2019

15 552

0

13.02.2007

28.02.2013

6 443

3 587

03.03.2008

10.03.2011

824

0

23.04.2010

20.12.2014

22 036

0

20.05.2010

20.12.2011

6 023

0

20.05.2010

20.06.2015

14 202

11 045

20.05.2010

20.09.2026

29 733

27 844

20.05.2010

20.12.2017

25 782

22 096

20.05.2010

20.02.2018

12 633

10 890

24.05.2010

20.07.2027

310 962

292 397

24.05.2010

20.01.2027

914 329

858 060

24.05.2010

20.07.2027

212 021

199 362

24.05.2010

20.08.2016

62 531

51 654

24.05.2010

20.07.2026

210 285

196 932
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35

Valsts kase

36

Valsts kase

37

Valsts kase

38

Valsts kase

39

Valsts kase

40

Valsts kase

41

Valsts kase

42

Valsts kase

43

Valsts kase

44

Valsts kase

45

Valsts kase

46

Valsts kase

47

Valsts kase

48

Valsts kase

49

Valsts kase

50

Valsts kase

51

Valsts kase

52

Valsts kase

Plūdoņa
ielas,
Bauskā
rekonstrukcijai
ERAF projekta „Jauncodes
ūdens
apgādes
sistēmas
Dreņģerkalns
rekonstrukcija”
īstenošanai
Dzīvojamās mājas Bauskā,
Rīgas ielā 64b rekonstrukcijai
ERAF
projekta
„Daudzfunkcionālā
rehabilitācijas centra izveide
Bauskas pilsētā” līdzfinansējuma
nodrošināšanai
Bauskas
pilsētas
vispārizglītojošo skolu un PII
logu nomaiņai
Griķu pamatskolas sporta zāles
un
piecu
mācību
telpu
projektēšanai, celtniecībai un
aprīkošanai
Uzvaras vidusskolas sporta zāles
piebūves
būvniecības
pabeigšanai
Codes pamatskolas sporta zāles
būvniecībai
Meţgaļu pamatskolas jumta
seguma
un
konstrukciju
renovācijai
ERAF projekta „Gājēju celiņa
izbūve gar II šķiras valsts
autoceļu Vecsaule – Rudzi –
Code” īstenošanai
Bauskas pilsētas infrastruktūras
objektu rekonstrukcijai
Daudzfunkcionālā
izglītības
centra Dārza ielā 9, Bauskā
rekonstrukcijas pabeigšanai
Bauskas pašvaldības īpašumā
esošo ēku renovācijai
Griķu pamatskolas sporta zāles
un
piecu
mācību
telpu
projektēšanai, celtniecībai un
aprīkošanai
Sabiedriski
sociālā
centra
„Ērgļi” remontam
ELFLA
projekta
„Codes
pamatskolas sporta laukuma
rekonstrukcija” īstenošanai
Latvijas-Lietuvas
pārrobeţu
sadarbības
projekta
„Amatniecības
pārrobeţu
sadarbības tīkls kā Latvijas Lietuvas pierobeţas pievilcības
veicinātājs” īstenošanai
Latvijas-Lietuvas
pārrobeţu
sadarbības projekta „Atraktīvu
un pieejamu muzeju attīstība

24.05.2010

20.03.2016

113 517

91 893

24.05.2010

20.12.2020

66 759

60 082

24.05.2010

20.03.2016

82 339

66 655

24.05.2010

20.03.2016

112 069

90 720

24.05.2010

20.10.2015

141 911

113 526

24.05.2010

20.07.2032

189 129

180 431

24.05.2010

20.12.2027

116 317

109 475

24.05.2010

20.12.2033

541 172

517 642

24.05.2010

20.02.2018

62 626

53 987

24.05.2010

20.12.2020

41 942

37 748

24.05.2010

20.04.2028

1 844 836

1 739 415

24.05.2010

20.04.2028

377 951

356 352

24.05.2010

20.04.2028

356 114

335 764

24.05.2010

20.08.2033

680 053

650 158

24.05.2010

20.11.2018

308 045

269 537

24.05.2010

20.12.2020

54 476

49 028

03.06.2010

20.05.2020

46 922

40 547

03.06.2010

20.09.2016

61 294

0
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Zemgalē un
īstenošanai

53

Valsts kase

54

Valsts kase

55

Valsts kase

56

Valsts kase

57

Valsts kase

58

Valsts kase

59

Valsts kase

60

Valsts kase

61

Valsts kase

62

Valsts kase

63

Valsts kase

64

Valsts kase

65

Valsts kase

Ziemeļlietuvā”

ELGF projekta „Gailīšu pagasta
Šmuļi - Buku birzs - Uzvara A3
ceļa rekonstrukcija, 2.etaps”
īstenošanai
ERAF projekta „Drošas un
pieejamas
mācību
vides
izveidošana izglītojamiem ar
speciālajām
vajadzībām
Pamūšas SIS” īstenošanai
ERAF
projekta
„Ūdenssaimniecības
attīstība
Bauskas
novada
Brunavas
pagasta Ērgļu ciemā” īstenošanai
ELGF
projekta
„Meţotnes
pagasta
Apvedceļa
ielas
rekonstrukcija” īstenošanai
KPFI projekta„Bauskas pilsētas
PII „Pasaulīte” un „Zīlīte”
energoefektivitātes
paaugstināšana” īstenošanai
ELGF
projekta
„Īslīces
pašvaldības ceļa Jūriņas Padegas
rekonstrukcija”
īstenošanai
ELFLA
projekta
„Īslīces
kultūras
nama
3.stāva
rekonstrukcija, Skolas un Parka
ielu rekonstrukcija- asfaltēšana,
pašvaldības ceļu Vējdzirnavas Stērstiņu un Jūriņas - Padegas
rekonstrukcija- apgaismes līniju
ievilkšana” īstenošanai
ELFLA projekta „Ceraukstes
pagasta publiskās infrastruktūras
uzlabošana” īstenošanai
ERAF
projekta
„Bauskas
vēsturiskā centra atjaunošana
jaunu
tūrisma
produktu
attīstībai” īstenošanai
Latvijas-Lietuvas
pārrobeţu
sadarbības projekta „Kopējie
ūdens
apsaimniekošanas
pasākumi pārrobeţu Lielupes
baseinā” īstenošanai
Latvijas-Lietuvas
pārrobeţu
sadarbības projekta „Radvilišķi Bauska starpkultūru sadarbības
attīstība” īstenošanai
ELFLA projekta „Publiskās
infrastruktūras
sakārtošana
Vecsaules pagastā” īstenošanai
ERAF
projekta
„Bauskas
pilsētas
PII
infrastruktūras
attīstība” īstenošanai

16.06.2010

20.05.2020

89 770

0

16.06.2010

20.05.2020

34 392

0

02.07.2010

20.06.2020

0

66 475

04.08.2010

20.08.2011

4 942

0

05.08.2010

20.12.2013

61 607

13 085

27.08.2010

20.09.2013

1 253

27 953

08.10.2010

20.05.2020

13 562

69 423

19.10.2010

20.09.2014

63 167

16 841

22.10.2010

20.05.2020

103 140

335 901

02.05.2011

20.04.2026

0

7 564

02.05.2011

20.04.2021

0

31 297

02.05.2011

20.04.2021

0

37 946

02.05.2011

20.04.2031

0

36 870
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66

Valsts kase

67

Valsts kase

68

Valsts kase

69

Valsts kase

70

Valsts kase

71

Valsts kase

72

Valsts kase

73

Valsts kase

74

Valsts kase

75

Valsts kase

76

Valsts kase

77

Valsts kase

78

Valsts kase

79

Vides
investīciju
fonds

80
x

Valsts kase
Kopā

ELGF projekta „Autoceļa „A7Rotkalni-A7”
2.posma
rekonstrukcija
cukura
rūpniecības
restrukturizācijas
skartajā teritorijā Codes pagastā”
īstenošanai
ELFLA
projekta
„Gailīšu
pagasta
Uzvaras
ciema
infrastruktūras labiekārtošana un
saglabāšana” īstenošanai
ELFLA projekta „A2autoceļa
„Dāviņu
skola-Teņi”
rekonstrukcija” īstenošanai
ELFLA
projekta
„Gailīšu
pagasta Pāces ciema autoceļu
rekonstrukcija” īstenošanai
ELFLA projekta „Meţotnes
pagasta autoceļu StrēlnieksInternātvidusskola
rekonstrukcija” īstenošanai
ERAF projekta „Satiksmes
drošības uzlabošana Bauskā”
īstenošanai
ELFLA projekta „Gājēju tilta un
ceļu Gaisa tilts - Grantiņi, Ērgļi Saules
rekonstrukcija”
īstenošanai
ELGF projekta „Skolas un
Visbijas ielu rekonstrukcija
Ceraukstes pagastā” īstenošanai
ERAF projekta „Bauskas pilssociālekonomiski
nozīmīga
kultūras mantojuma objekta
atjaunošanas
II
kārta”
īstenošanai
ELFLA projekta „Bērzkalnu
ciema
ielu
rekonstrukcija,
1.kārta” īstenošanai
ELGF
projekta
„Meţotnes
pagasta autoceļa Katrīnas - Lāči
rekonstrukcija” īstenošanai
ELFLA projekta „ Kultūras
centrs
„Kamarde”
Gailīšu
pagastā
rekonstrukcija”
īstenošanai
ELGF projekta „Gailīšu pagasta
Šmuļi - Buku birzs - Uzvara A3
ceļa rekonstrukcija, 2.etaps”
īstenošanai
ERAF
projekta
„Ūdenssaimniecības
attīstība
Bauskas novada Gailīšu pagasta
Uzvaras ciemā” īstenošanai
Transporta iegādei
x

20.06.2011

20.09.2013

0

9 165

20.06.2011

20.06.2016

0

20 940

20.06.2011

20.12.2015

0

76 448

20.06.2011

20.06.2021

0

57 670

20.06.2011

20.06.2021

0

156 724

20.06.2011

20.06.2031

0

262 313

20.06.2011

20.06.2021

0

81 890

22.07.2011

20.12.2013

0

19 434

09.09.2011

20.08.2031

0

176

19.10.2011

20.06.2021

0

47 882

19.12.2011

20.12.2013

0

10 366

19.12.2011

20.12.2014

0

17 628

19.12.2011

20.06.2014

0

19 124

05.12.2011

01.10.2021

0

113 992

28.12.2011
x

20.07.2016
x

0
8 340 951

7 896
8 774 997
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3.7.diagramma. Aizņēmumu saņemšanas un atmaksas apmēri (milj.Ls)
2.00
2
1.69
1.57

1.6

1.34
1.2
0.90
0.8

0.63

0.4
0
2010

2011
Saņemtie aizņēmumi

2012 (plāns)

Aizņēmumu atmaksa

2011.gadā ir veikta aizņēmumu pamatsummas atmaksa Ls 1 566 207 apmērā un saņemti
aizņēmumi Ls 2 000 253 apmērā.
2012.gadā plānota aizņēmumu atmaksa Ls 1 341 353 apmērā.

Galvojumi
Neatmaksāto galvojumu apjoms uz 2011.gada 31.decembri sastādīja Ls 73 229, salīdzinot ar
2010.gadu, kopējais pašvaldības galvojumu apjoms ir samazinājies par Ls 23 528.
3.9.tabula. Bauskas novada pašvaldības galvojumu saraksts uz 31.12.2011. (latos)

Aizdevējs

Mērķis

Swedbank Tehnikas iegādei
Valsts kase
Kopā

Aizņēmējs

Līguma
Pārskata
Atmaksas Galvojuma
parakstīšanas
perioda
termiņš
summa
datums
sākumā

Pārskata
perioda
beigās

SIA Vides serviss

29.12.2004

27.01.2012

70 000

13 489

1 065

Ūdenssaimniecības SIA Bauskas
projekta realizācijai ūdenssaimniecība

03.06.2008

03.06.2018

105 476

83 268

72 164

x

x

175 476

96 757

73 229

x

x
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4. BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NOVĒRTĒJUMS
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem Bauskas novada teritorijā uz 2012.gada 1.janvāri
daţādu īpašnieku īpašumā atradās zemesgabali 66897,1 ha platībā, no kuriem pašvaldības īpašumā ir
1141,3 ha jeb 1,7%.
4.1.tabula
Zemes sadalījums
Fizisko personu īpašumā
Juridisko personu īpašumā
Pašvaldību īpašumā
Valsts un valsts institūciju īpašumā
Jaukta statusa kopīpašumā

Platība ha
49090,2
12764,6
1141,3
3468,5
432,5

%
73,4
19,1
1,7
5,2
0,6

4.1.diagramma. Bauskas novada teritorijā esošās zemes sadalījums pēc piederības
Jaukta statusa
kopīpašumi
0,6%

Valsts un valsts institūciju
īpašumā
5,2%
Pašvaldību īpašumā
1,7%

Juridisko personu
īpašumā
19,1%

Fizisko personu īpašumā
73,4%

4.2.diagramma. Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošās zemes sadalījums pa nekustamā
īpašuma lietošanas veidiem
mežs
7,8%
krūmājs
0,9%

ganības pļava
1,6%
2,4%

augļu dārzs
4,5%

zeme zem
ūdeņiem
1,5%

aramzeme
53,7%
zeme zem ēkām
un pagalmiem
19,9%

zeme zem ceļiem
1,2%

pārējās zemes
6,5%
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4.2.tabula.
Lietošanas veids
Aramzeme
Pārējās zemes
Zeme zem ceļiem
Zeme zem ēkām un pagalmiem
Zeme zem ūdeņiem
Krūmājs
Meţs
Ganības
Pļava
Augļu dārzs
Kopā

Platība ha
613,0
74,0
14,2
226,6
16,9
10,0
88,5
27,9
18,8
51,4
1141,3

%
53,7
6,5
1,2
19,9
1,5
0,9
7,8
2,4
1,6
4,5
100

4.3.diagramma. Bauskas novada pašvaldībai piekritīgās zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma
lietošanas veidiem
mežs
7,8%
krūmājs
2,1%

ganības
3,3%

zeme zem ūdeņiem
1,2%

pļava
1,4%

augļu dārzs
1,8%

Purvs
0,1%
zeme zem ēkām un
pagalmiem
6,4%

aramzeme
48,7%
pārējās zemes
5,6%

zeme zem ceļiem
21,6%

4.3.tabula
Lietošanas veids
Aramzeme
Pārējās zemes
Zeme zem ceļiem
Zeme zem ēkām un pagalmiem
Zeme zem ūdeņiem
Krūmājs
Meţs
Ganības
Pļava
Purvs
Augļu dārzs
Kopā

Platība ha
1028,8
119,0
455,5
134,3
24,3
45,1
164,1
69,0
29,3
2,0
37,6
2109

%
48,7
5,6
21,6
6,4
1,2
2,1
7,8
3,3
1,4
0,1
1,8
100
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4.4.diagramma. Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošās zemes sadalījums pa pārvaldēm uz
31.12.2011.

Mežotnes pagasts
3,5%
Īslīces pagasts
6,2%

Bauskas pilsēta
Brunavas pagasts
17,8%
Vecsaules pagasts
2,8%
3,3%
Ceraukstes pagasts
7,7%

Gailīšu pagasts
49,5%

Codes pagasts
8,5%
Dāviņu pagasts
0,7%

4.4.tabula.
Pārvalde
Bauskas pilsēta
Brunavas pagasts
Ceraukstes pagasts
Codes pagasts
Dāviņu pagasts
Gailīšu pagasts
Īslīces pagasts
Meţotnes pagasts
Vecsaules pagasts
Kopā

Platība ha
202,8
31,9
87,8
97,2
7,5
564,4
71,4
40,4
37,9
1141,3

%
17,8
2,8
7,7
8,5
0,7
49,5
6,2
3,5
3,3
100
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4.5.diagramma. Bauskas novada pašvaldībai piekritīgās zemes sadalījums pa pārvaldēm uz
31.12.2011.

Vecsaules pagasts
16,5%

Mežotnes pagasts
5,7%

Īslīces pagasts
12,3%

Brunavas pagasts
16,0%

Bauskas pilsēta
2,7%
Ceraukstes pagasts
10,0%

Gailīšu pagasts
8,8%
Dāviņu pagasts
13,8%

Codes pagasts
14,2%

4.5. tabula
Pārvalde
Bauskas pilsēta
Brunavas pagasts
Ceraukstes pagasts
Codes pagasts
Dāviņu pagasts
Gailīšu pagasts
Īslīces pagasts
Meţotnes pagasts
Vecsaules pagasts
Kopā

Platība ha
57,5
337,3
210,0
299,6
290,2
185,8
259,3
121,6
347,7
2109,0

%
2,7
16,0
10,0
14,2
13,8
8,8
12,3
5,7
16,5
100

Diagrammu sagatavošanā izmantoti Valsts zemes dienesta dati par zemes īpašumiem
01.01.2012.

uz
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4.6. tabula. Bauskas novada nekustamā īpašuma bilances vērtību sadalījums pa īpašuma veidiem
31.12.2011.(latos)
Nekustamā īpašuma
veids

Bilances vērtība
31.12.2010.

Bilances vērtība
31.12.2011.

Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Transporta būves
Zeme zem ēkām un
būvēm
Kultivētā zeme
Atpūtai un izklaidei
izmantojamā zeme
Pārējā zeme
Inţenierbūves
Pārējais nekustamais
īpašums

1 639 878
11 651 997
12 400 215
2 773 772

1 483 389
11 909 464
13 422 667
2 910 764

Izmaiņas
pieaugums +
samazinājums -156 489
+257 467
+1 022 452
+136 992

1 723 002
90 632

1 737 945
90 632

+14 943
0

1 925 248
1 723 762
1 348 514

1 911 876
1 416 575
1 318 921

-13 372
-307 187
-29 593

4.7.tabula
Iestādes nosaukums
Bauskas novada
administrācija
Brunavas pagasts
Ceraukstes pagasts
Codes pagasts
Dāviņu pagasts
Gailīšu pagasts
Īslīces pagasts
Meţotnes pagasts
Vecsaules pagasts

Platība/ha
285

%
8,7

357
277
456
287
679
345
167
409

10,9
8,5
14,0
8,8
20,8
10,6
5,1
12,6

4.8.tabula.
Lietošanas veids
Aramzeme
Pārējās zemes
Zeme zem ceļiem
Zeme zem ēkām un pagalmiem
Zeme zem ūdeņiem
Krūmājs
Meţs
Ganības
Pļava
Augļu dārzs

Platība ha
611,2
71,1
13,9
225,7
16,8
10,5
88,5
28,5
18,8
50,9

%
53,8
6,3
1,2
19,9
1,5
0,9
7,8
2,5
1,6
4,5

Diagrammu sagatavošanā izmantoti Valsts zemes dienesta dati par zemes īpašumiem uz 01.01.2011.
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5. BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA KAPITĀLSABIEDRĪBĀS
Bauskas novada dome ir kapitāldaļu turētāja 9 kapitālsabiedrībās un tās bilancē kā līdzdalība
radniecīgo (ieguldījuma īpatsvars pamatkapitālā ir lielāks par 50%) un asociēto (ieguldījuma
īpatsvars pamatkapitālā ir mazāks par 20%) uzņēmumu kapitālā uzskaitīti ieguldījumi 9
kapitālsabiedrību pamatkapitālos, kopsummā Ls 2 653 931.
5.1.tabula. Ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālā 31.12.2011.(latos)
Nr.

Kapitālsabiedrības
nosaukums

1.

SIA „Bauskas
slimnīca”
SIA „Zemgales
mutes veselības
centrs”
SIA „Bauskas
zobārstniecība”
SIA „Vides serviss”
SIA „Bauskas
ūdenssaimniecība”
SIA „Bauskas
siltums”
SIA „Bauskas
namsaimnieks”
SIA „Īslīces ūdens”
SIA „Zemgales
EKO”

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ieguldījums
uz
31.12.2010.
397 903

Ieguldījum
s
31.12.2011.
397 903

Izmaiņa
s
+/0

Līdzdalīb
a%

74 000

74 000

0

100

6 586

6 586

0

100

79 504
1 197 405

129 504
1 197 405

+50 000
0

100
100

623 669

653 669

+30 000

100

94 664

94 664

0

100

69 140
560

99 640
560

+30 500
0

100
28

100

Bilancē līdzdalību radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos novērtē un uzrāda saskaņā
ar izmaksu metodi. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumus uzskaita iegādes vērtībā (nominālvērtībā), t.i.,
atbilstoši reģistrētai daļai kapitālsabiedrību pamatkapitālā.
5.2. tabula. Pašvaldības kapitālsabiedrību darbības rezultāti 2011.gadā(latos),(saskaņā ar
iesniegtajiem gada pārskatiem)
Kapitālsabiedrība

Darbības veids

Vidējais
Neto
uzņēmumā
apgrozījums
nodarbināto
skaits
129
1 464 984

Peļņa (+) vai
zaudējumi (-)

+29 205

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

veselības aprūpe
zobārstniecības
pakalpojumi

27

211 998

+2 152

SIA „Bauskas
zobārstniecība”

zobārstniecības
pakalpojumi

16

114 539

+2 284

29

SIA „Vides
serviss”

sadzīves atkritumu
apsaimniekošana,
teritoriju un objektu
labiekārtošana,
apzaļumošana,
uzturēšana un
nekustamā īpašuma
apsaimniekošana

103

987 493

+1 403

SIA „Bauskas
ūdenssaimniecība”

ūdens ieguve un
padeve patērētājam,
notekūdeņu savākšana,
novadīšana uz
attīrīšanas ietaisēm,
attīrīšanas procesa
veikšana
siltumenerģijas
raţošana, pārvalde un
realizācija
dzīvojamo māju
uzturēšana un
apsaimniekošana
komunālie
pakalpojumi, apkure,
sanitārtehniskie darbi
atkritumu apstrāde un
izvietošana, sanitārija
u.c. atkritumu
apsaimniekošanas
pakalpojumi

26

382 861

+4 151

28

931 003

-10 142

53

618 592

+206

17

198 328

-12 217

52

860 447

+ 28 153

SIA „Bauskas
siltums”
SIA „Bauskas
namsaimnieks”
SIA „Īslīces
ūdens”
SIA „Zemgales
EKO”
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6. 2011.GADĀ VEIKTIE UN 2012.GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANĀ
Teritorijas plānojums
2009. gada 22. oktobra domes sēdē tika pieņemts lēmums par jauna Bauskas novada teritorijas
plānojuma izstrādes uzsākšanu. Tika saņemti nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei no institūcijām
un iesniegumi ar ierosinājumiem teritorijas plānojumam no fiziskās un juridiskām personām.
2011.gadā tika izstrādāta teritorijas plānojuma un vides pārskata 1.redakcija, kas tika nodota
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Sabiedriskās apspriešanas posms tika noteikts no
2011.gada 10.oktobra līdz 2011.gada 5.decembrim.
2012.gadā tiks apkopoti sabiedriskajā apspriešanā izteiktie ierosinājumi un izvērtēti institūciju
atzinumi, un sagatavota teritorijas plānojuma un vides pārskata galīgā redakcija, kā arī pieņemta
teritorijas plānojuma grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. kā pašvaldības
saistošie noteikumi
Attīstības programma
2009.gada 22.oktobra domes sēdē tika pieņemts lēmums „Par Bauskas novada attīstības
programmas uzsākšanu”. Pēc administratīvi teritoriālās reformas, kā rezultātā tika izveidots Bauskas
novads, aktuāla ir vienota novada attīstības programmas izstrāde. Lai paaugstinātu pašvaldības
kapacitāti, tiek realizēts ESF projekts „Bauskas novada attīstības plānošanas kapacitātes
paaugstināšana”.
Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu teritorijas attīstības plānošanas procesu izstrādājot
teritorijas attīstības plānošanas dokumentus „Bauskas novada attīstības programma 2012.2018.gadam” un „Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030.gadam” tādejādi
veicinot policentrisku un līdzsvarotu Zemgales plānošanas reģiona attīstību.
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7.PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS
Projektu sagatavošana un administrēšana
2011.gadā tika uzsākti vai turpināti pussimts Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti un
nodrošināta to kvalitatīva ieviešana. Īstenojamie projekti aptver daţādus novada ekonomiskās
dzīvotspējas nodrošināšanai, kā arī lauku un pilsētvides kvalitātes uzlabošanai svarīgus aspektus.
Projekti, kas skar būtiskus infrastruktūras un vides jautājumus:
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskā” ir apjomīgākais Bauskas novada
pašvaldībā īstenojamais projekts, kura mērķis ir ūdenssaimniecības pakalpojumu - ūdensapgādes un
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas - kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu
pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi Bauskas pilsētas aglomerācijā. Projekta
sākotnējo ieguldījumu finansēšanai ir piesaistīti ES Kohēzijas fonda, Bauskas novada domes un SIA
„Bauskas ūdenssaimniecība” finanšu līdzekļi.
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīcē” ir otrs lielākais projekts, kura ieviešana
nodrošinās kvalitatīva ūdens pieejamību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un apmierinās
iedzīvotāju vajadzības pēc ūdens kvalitātes uzlabošanās Bērzkalnu un Rītausmas ciemos.
Lai nodrošinātu ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību, ar Eiropas Reģionālā fonda
līdzfinansējumu, novadā tiek realizēta ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība divpadsmit ciemos
Codes, Gailīšu, Īslīces, Brunavas, Meţotnes un Vecsaules pagastā. Pārskata periodā ir pabeigts
projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Brunavas pagasta Ērgļu ciemā". Veikta
ūdensvada rekonstrukcija ar jaunām pieslēguma vietām trim mazstāvu dzīvojamām ēkām,
ūdensapgādes urbuma skalošana, ūdens rezervuāra un sūkņu stacijas izbūve.
Latvijas – Lietuvas pārrobeţu sadarbības programmas projekta „Kopēji ūdens
apsaimniekošanas pasākumi pārrobeţu Lielupes baseinā–GRANDERIO” mērķis ir uzlabot Lielupes
baseina vides kvalitāti, nodrošinot kopīgus ūdens apsaimniekošanas pasākumus efektīvai ūdens resursu
apsaimniekošanai pierobeţas reģionā.
2011.gadā ievērojami līdzekļi ieguldīti pašvaldības autoceļu tīkla sakārtošanā. Darbi veikti visā
novada teritorijā. Īstenotais projekts „Satiksmes drošības uzlabošana Bauskā” veicina satiksmes
drošības uzlabošanos vienā no Bauskas pilsētas noslogotākajiem transporta mezgliem – Elejas,
Ziedoņu un Īslīces ielu krustojumā.
Vairāku projektu ietvaros asfaltēti pašvaldības autoceļu- kopumā 8620m, savukārt grants
segums atjaunots kopumā 8024m garam autoceļu posmam. Projekti īstenoti izmantojot divu fondu
atbalstu - septiņi no desmit projektiem realizēti piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) finansējumu, trīs projektu aktivitātes īstenotas ar Eiropas Lauksaimniecības
garantiju fonda (ELGF) atbalstu. Pašvaldības kopējais līdzfinansējums šajos projektos ir Ls 338883,09.
Projekti, kas veicina kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un tūrisma potenciāla
stiprināšanu
Bauskas pils – sociālekonomiski nozīmīga kultūras mantojuma objekta atjaunošanas 2.kārtas
projekta realizācija noris no 2011. līdz 2013.gadam. Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējumu tiek nodrošināta plaša pils pētniecības un restaurācijas darbu īstenošana ar mērķi
2013.gadā pabeigt pils jaunākās daļas fasāţu restaurāciju un atklāt Kurzemes hercogu reprezentācijas
telpu, apartamentu, pilskunga dzīvojamo telpu, saimniecības un sardzes telpu interjeru ekspozīcijas.
Projekta „Bauskas vēsturiskā centra atjaunošana jaunu tūrisma produktu attīstībai” ietvaros ir
rekonstruēts valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un izveidots jauns tūrisma produkts, kas balstīts
uz ēkas vēsturisko funkciju. Bauskas rātsnams – vienīgais 17.gadsimta rātsnams visā Latvijā ir
simboliska Bauskas pilsētas sirds. Savā atjaunotajā veidolā ēka organiski iekļāvusies Vecpilsētas
ainavā. Projekta ietvaros izstrādāti mārketinga materiāli- brošūra Bauskas rātsnams un CD „Senā
Bauska”, kā arī apmeklētāju sertifikāti un plakāti latviešu, lietuviešu un angļu valodās.
Starptautiskā projekta ietvaros Latvijas - Lietuvas pārrobeţu sadarbības programmas projekta
„Vidus-Baltijas amatniecība” ietvaros īstenotas aktivitātes pievilcīga un konkurētspējīga Latvijas 32

Lietuvas pierobeţas reģiona attīstībai, un nodrošināta pārrobeţas sadarbība tradicionālās lietišķās
mākslas un amatniecības jomā. Projekta rezultātā izveidots amatniecības centrs „Bauskas skapis”.
Projekta „Vidus-Baltijas amatniecība” pieredze iekļauta starptautiskā projektā „Senie amati”, kurā
piedalās deviņi Itālijas reģioni; rezultātā izstrādāta publikācija „Seno amatu identificēšana, analīze un
pieredzes novērtēšana Eiropas Savienībā”.
Dalība projektā EDEN „Eiropas izcilākie tūrisma galamērķi” un iegūtā 3.godalga devusi iespēju
uzņemt reklāmas filmu tūristiem „Trīs Zemgales rozes” četrās valodās un attīstīt tūrisma koncepciju
„Lielupes ielejas dārgumi”.
Projekti, kas paaugstina pašvaldības kapacitāti un uzlabo zināšanas
Eiropas struktūrfondu projekts „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas
kapacitātes paaugstināšana”, piesaistot ekspertus izstrādāta „Bauskas novada attīstības programmas
2012.-2018. gadam” un Vides pārskata 1.redakcija un pieņemts lēmums par „Bauskas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030.gadam” izstrādi.
2011.gadā tika identificētas Bauskas novada prioritārās nozares, un to konkurētspējas un
investīciju piesaistes nodrošināšanai tika izstrādāts Investīciju piesaistes plāns, kurā paredzēti vairāki
uzņēmējdarbību veicinoši pasākumi. 2011.gadā Bauskas novada pašvaldības organizētajās darba
grupās ar izstrādātām projekta idejām vērsās Bauskas novada administrācijas, iestāţu,
kapitālsabiedrību pārstāvji, kā arī sabiedrības pārstāvji. Kopumā izvērtētas ap 200 projektu idejas.
Sagatavots informatīvais materiāls par Bauskas novada teritorijas attīstības plānošanu.
Starptautiskas sadarbības projekti, lai sekmētu novada sociāli ekonomisko attīstību
Bauskas novada ekonomiskā un sociālā attīstība veicināta sadarbojoties ar citu valstu
pārstāvniecībām un pašvaldībām. 2011.gadā uzņemtas Amerikas Savienoto Valstu vēstniece Latvijā
Dţūdita Gārbere, Nīderlandes Karalistes vēstnieks Latvijā Juriāns Krāks, Lietuvas Republikas
Pakrojas un Radvilišķu rajonu delegācijas, sadraudzības pilsētas Ripinas (Polija) skolu jaunieši.
Horvātijas valsts amatpersonu grupa Horvātijas Ekonomikas un darba ministrijas valsts
sekretāra vadībā Latvijas vizītes ietvaros apmeklēja Bauskas pili un iepazinās ar pieredzi Eiropas
Savienības fondu īstenošanā.
Parakstīts sadraudzības līgums un noorganizēta delegāciju apmaiņa ar Radvilišķu pašvaldību
Lietuvas Republikā un Hašūri pašvaldību Gruzijas republikā,
Apmeklētas sadraudzības pilsētas Ripina Polijas Republikā un Nāhoda Čehijas Republikā.
Piektās tradicionālās Kurzemes dienas Nāhodā (Náchod) kuplināja Bauskas pils seno deju
kolektīvs „Galms”.
Pateicoties Latvijas vēstniecības Čehijā iniciatīvai un sniegtajam atbalstam Nāhodas (Náchod)
reģionālajā muzejā norisinājās izstāde „Lidices starptautiskajā bērnu tēlotājmākslas izstādē godalgotie
Latvijas bērnu mākslas darbi”. Izstāde rīkota sadraudzības pilsētu Bauskas un Nāhodas sadarbības
ietvaros, kur viena no prioritātēm ir bērnu un jaunatnes savstarpējo sakaru veidošana.
Pluņģes pašvaldības sportisti ar īpašām vajadzībām piedalījās Bauskas novada sporta svētkos.
Kultūras dzīvi Bauskas novadā kuplināja Vācijas un Nīderlandes jauniešu siomfonisko orķestru
koncerti, ko nodrošināja projekts «Eiropas festivālu pieredze» ar 1993.gadā Florencē (Itālijā) dibinātā
fonda «Academia San Felice» un Eiropas Savienības Kultūras un izglītības programmas palīdzību.
Kopīgi kultūras pasākumi rīkoti Bauskā un Radvilišķos Latvijas Lietuvas pārrobeţu projekta
ietvaros.
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8.INVESTĪCIJU PIESAISTE 2011.GADĀ
2011.gadā turpinājās infrastruktūras un vides sakārtošanas projektu īstenošana, ceļu un ielu
rekonstrukcija, izglītības iestāţu renovācija un aprīkojuma iegāde, un vides sakārtošana. Tika turpināti
Kohēzijas fonda līdzfinansēti projekti ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai Bauskas pilsētā
un Īslīces pagastā.
2011.gadā ievērojami līdzekļi ieguldīti pašvaldības autoceļu tīkla sakārtošanā. Darbi veikti visā
novada teritorijā. Vairāku projektu ietvaros asfaltēti kopumā 8620m pašvaldības autoceļu, savukārt
grants segums atjaunots kopumā 8024m garam autoceļu posmam. Projekti īstenoti izmantojot divu
fondu atbalstu - septiņi no desmit projektiem realizēti piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) finansējumu, trīs projektu aktivitātes īstenotas ar Eiropas Lauksaimniecības
garantiju fonda (ELGF) atbalstu. Pašvaldības kopējais līdzfinansējums šajos projektos ir Ls 338883,09.
Autoceļi, kuru rekonstrukcija veikta ar ELFLA atbalstu:
1. Projekta „Īslīces kultūras nama 3.stāva rekonstrukcija, Skolas un Parka ielu rekonstrukcija –
asfaltēšana, pašvaldības ceļu Vējdzirnavas – Stērstiņi un Jūriņas – Padegas rekonstrukcija –
apgaismes līniju ievilkšana” Nr.09-06-L32100-000125 ietvaros ir asfaltētas Skolas iela 492 m
garumā un Parka iela 167 m garumā.
2. Projekta „Gailīšu pagasta Uzvaras ciema infrastruktūras labiekārtošana un saglabāšana” Nr.0906-L32100-000073 ietvaros ir asfaltēta Uzvaras iela 686 m garumā.
3. Projekta „Meţotnes pagasta autoceļu Strēlnieks - Internātvidusskola rekonstrukcija” Nr.10-06L32100-000086 ietvaros ir asfaltēts a/c Krūmiņu krustojums – Strēlnieks – Internātskolas
krustojums – Internātskola 1800 m garumā.
4. Projekta „A2 autoceļa Dāviņu skola - Teņi rekonstrukcija” Nr.10-06-L32100-000084 ietvaros
ir asfaltēts a/c A2 Dāviņu skola – Teņi 2670 m garumā.
5. Projekta „Gailīšu pagasta Pāces ciema autoceļu rekonstrukcija” Nr.10-06-L32100-000083
ietvaros ir asfaltēts a/c A14 Pāce – Ķelotne 828 m garumā.
6. Projekta „Bērzkalnu ciema ielu rekonstrukcija 1.kārta” Nr.10-06-L32100-000082 ietvaros ir
asfaltēta Roţu iela 425 m garumā un Celtnieku iela 120m garumā.
7. Projekta „Gājēju tilta un ceļa Gaisa tilts - Grantiņi, Ērgļi - Saules rekonstrukcija” Nr.10-06L32100-000081 ietvaros ir rekonstruēts a/c Ērgļi – Saules 1.posms 915 m garumā (grants
segums) un rekonstruēts gājēju tilts pār Mēmeli 92 m garumā.
Autoceļi, kuru rekonstrukcija veikta ar ELGF atbalstu:
1. Projekta „Ceļa „Autoceļš A7-Rotkalni- autoceļš A7” 2. posma rekonstrukcija cukura
rūpniecības restrukturizācijas skartajā teritorijā Codes pagastā” Nr.09-06-L00101-000004
ietvaros rekonstruēts a/c A7 – Rotkalni - A7 2.posms 2010 m garumā (grants segums).
2. Projekta „Īslīces pašvaldības ceļa Jūriņas - Padegas rekonstrukcija” Nr.09-06-L00101-000003
ietvaros a/c Jūriņas – Padegas asfaltēts 121 m un grants segums 5219 m garumā.
3. Projekta „Skolas un Visbijas ielu rekonstrukcija Ceraukstes pagastā” Nr.10-06-L00101-000001
ietvaros asfaltēta Visbijas iela 507 m garumā un Skolas iela 810 m garumā.
Biedrības ”Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursa „Lauku
ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” 2.kārtā no Bauskas novada tika iesniegti un apstiprināti 17 Leader projekti, t.sk. 7 Bauskas
novada domes un 10 nevalstisko organizāciju projektu pieteikumi. Nevalstisko organizāciju 7
projektiem Bauskas novada dome piešķīra finansējumu 10% apmērā no kopējām projekta
attiecināmajām izmaksām nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanai, kas kopā sastāda Ls 5911.64.
Visu 2.kārtā Bauskas novadā īstenoto projektu kopējā summa sastāda Ls 173723.87.
2011.gadā īstenotie Leader projekti snieguši būtisku atbalstu novada iedzīvotāju dzīves
kvalitātes uzlabošanā:
1. Meţgaļu pamatskolā veikta sporta laukuma rekonstrukcija - izveidoti jauni basketbola un
volejbola āra laukumi, kā arī uzstādītas astoņas jaunas nestandarta āra vingrošanas ierīces;
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Sakārtots Bauskas Kultūras centra iekšpagalms, ieklāts betona bruģis. Vecsaules bibliotēkas
pieejamības uzlabošanai, labiekārtoti laukumi, celiņi, ierīkotas kāpnes un kāpņu laukumi, kā arī
uzbrauktuves cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
3. Izveidoti bērnu rotaļu laukumi Bauskas pilsētā Salātu ielā 22A un Dāviņu ciemā;
4. Codes pamatskolai iegādāts sporta aprīkojums florbola vajadzībām (florbola borti, nūju
komplekti, vārtsargu ekipējums). Zvaigznes ciematā izbūvēti un aprīkoti divi pludmales
volejbola laukumi. Strēlnieku Daudzfunkcionālajam centram iegādāti sporta spēļu galdi un
trenaţieri.
5. Grenctāles bibliotēkas vajadzībām iegādāts un uzstādīts aprīkojums (mēbeles, printeris,
fotoaparāts, video projektors, kopētājs, ţalūzijas, paklājs, u.c.).
6. Kultūras centram „Kamarde” iegādāti mūzikas instrumenti, galdi un krēsli, biroja aprīkojums,
uzstādītas gaismas un skaņas sistēmas.
7. Lambārtes ciema daudzdzīvokļu mājai „Upeslejas” izbūvētas autonomas attīrīšanas iekārtas,
kas atbilst mūsdienu vides aizsardzības prasībām un garantē kanalizācijas ūdeņu attīrīšanu;
8. Iegādāti tautastērpi Īslīces pagasta jauktajam korim „Četri vēji”, Īslīces vidusskolas 5.-6. klašu
tautas deju kolektīvam; Brunavas pagasta jauktajam korim „Grenctāle” un Meţgaļu
pamatskolas 5.-6. klašu tautas deju kolektīvam; Codes pagasta jauktajam korim „Mēmele” un
deju kopas „Mēmelīte” 5.-9. klašu un 10.-12. klašu kolektīviem; Vecsaules pagasta folkloras
kopai; Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas Tautas nams” amatierkolektīviem:
folkloras kopai „Trejupe”, jauktajam korim „Dzīle”, pūtēju orķestrim „Bauska”, vidējās
paaudzes deju kolektīvam „Biguļi” un „Mēmele”, tautas deju ansamblim „Jandāls”, Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” deju kopai „Mēmelīte” un
Ceraukstes pagasta pārvaldes folkloras kopai „Laukam pāri”;
9. Īslīces pagasta Pastališķu ciemā īstenoti labiekārtošanas darbi - būvgruţu novākšana, virsējās
grunts izlīdzināšanu, zāliena ierīkošanu un bruģēta gājēju celiņa izbūve, uzstādīta smilšu kaste,
šūpoles, soliņi;
Uzsākti Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” Plūdoņa ielā telpu renovācijas
un filiāles Dārza ielā 24/1 rekonstrukcijas darbi. Filiāles Dārza ielā 24/1 rekonstrukcija tiek veikta
trijās būvniecības kārtās, kuru rezultātā tiks atjaunotas telpas sešu pirmsskolas grupu izvietošanai,
rekonstruēta zāle, administrācijas un saimniecības telpas, peldbaseins un oranţērija. Ievērojami
līdzekļi paredzēti teritorijas labiekārtošanai – tiks bruģēti celiņi, veikti apzaļumošanas un ārējā
apgaismojuma ierīkošanas darbi un, pats svarīgākais, katrai grupai izveidots savs moderns, visām
prasībām atbilstošs rotaļu laukums. Būtiski tiek uzlabota arī ēkas energoefektivitāte. Rekonstrukcijas
darbus pilnībā plānots pabeigt līdz 2012.gada septembrim.
Lai gan Bauskas novadā pirmsskolas izglītības programmas īsteno vairākas izglītības iestādes,
tomēr neviena no tām nav piemērota bērniem ar fiziskās attīstības traucējumiem. PII „Zīlīte” filiāles
rekonstrukcijas procesā īpaša uzmanība tiek pievērsta risinājumiem, kas nodrošinātu iespēju šo
bērnudārzu apmeklēt arī bērniem ar fiziskās attīstības traucējumiem un bērniem ar speciālām
vajadzībām, tādejādi sniedzot viņiem iespēju atbilstoši sagatavoties nākamajam izglītības līmenim.
Līdzekļi rekonstrukcijas darbu veikšanai rasti divos projektos – „Bauskas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestāţu infrastruktūras attīstība” (finansēšanas līgums noslēgts 2010.gadā) un „Bauskas
pilsētas pirmsskolas izglītības iestāţu infrastruktūras attīstība 2.kārta” (finansēšanas līgums noslēgts
2011.gadā). Pirmā projekta ietvaros modernizēts virtuves iebūvējamais aprīkojums PII „Pasaulīte”
filiālē Dārza ielā 3. Abu projektu kopējās izmaksas ir Ls 600 614,00, tai skaitā ERAF līdzfinansējums
ir Ls 299 695,81, valsts budţeta dotācija - Ls 7 932,71 un pašvaldības līdzfinansējums - Ls 292 985,48.
Projektu īstenošanai pašvaldībai ir noslēgts līgums par aizņēmumu Valsts kasē. Īstenojot projektus tiks
sasniegti izglītības kvalitātes uzlabošanai ļoti nozīmīgi mērķi: nodrošināti bērnu veselības, kā arī
personības un radošo spēju attīstībai nepieciešamie apstākļi, ievērojami sekmēta izglītības
infrastruktūras un kvalitātes attīstība, veicinātas vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas bērnu vecākiem.
Lai veicinātu nacionālas nozīmes kultūras tūrisma produktu attīstību, uzlabotu tūrisma
infrastruktūru un nodrošinātu Bauskas vēsturiskā mantojuma saglabāšanu, turpinājās projekti Bauskas
pils un Bauskas rātsnama atjaunošanai.
2.
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2.
3.

2011.gadā turpinājās vairāku Latvijas-Lietuvas pārrobeţu programmas projektu īstenošana:
Projekts „Radvilišķi – Bauska starpkultūru sadarbības attīstība/RADBAU”, kura ietvaros
uzsākta Vecsaules Saieta nama 1. un 2. kārtas rekonstrukcijas darbi.
Projekts „Vidus-Baltijas amatniecība”. Projekta ietvaros izveidots Amatniecības un mākslas
centrs „Bauskas skapis”, kas atrodas Bauskas Bērnu un jauniešu centra 1.stāvā.
Projekts „Kopēji ūdens apsaimniekošanas pasākumi pārrobeţu Lielupes baseinā– GrandeRio”.
Projektā plānots izstrādāt tehniski ekonomiskos pamatojumus un tehniskos projektus dzeramā
ūdens un notekūdeņu apsaimniekošanai vairākiem Bauskas novada ciemiem: Brunavas pagasta
Grenctāles ciemam, Ceraukstes pagasta Mūsas ciemam, Dāviņu pagasta Dāviņu ciemam,
Codes pagasta Jauncodes un Guntu ciemiem, Gailīšu pagasta Mūsas ciemam, Meţotnes
pagasta Meţotnes un Jumpravu ciemiem, Vecsaules pagasta Vecsaules un Ozolaines ciemiem
un Īslīces pagasta Bērzu ciemam.

8.1.tabula. Lielākie projekti, par kuru finansēšanu noslēgti līgumi 2011.gadā
Projekta
nosaukums
„Satiksmes drošības
uzlabošana Bauskā”

„Izglītības
iestāţu
informatizācija”

„Aprīkojuma iegāde
Bauskas
novada
tūrisma informācijas
centra pakalpojumu
pieejamības
nodrošināšanai”
„Īslīces
kultūras
nama aprīkošana”
„Bauskas

novada

Kopējais
Finansējuma
projekta
avoti
finansējums,
Ls
483 159 ERAF
līdzfinansējums
attiecināmajām
izmaksām
projekta ietvaros
ir 84%, valsts
budţeta dotācija 2,25%, atlikušo
finansējuma daļu
nodrošina
Bauskas novada
pašvaldība.
154 706,93 Projektu finansē
no
Eiropas
Reģionālās
attīstības
fonda
(ERAF) un valsts
līdzekļiem

Plānotie rezultāti

Elejas, Ziedoņu un Īslīces ielu
krustojuma rekonstrukcija un
rotācijas apļa izbūve. Izbūvēts
rotācijas aplis un gājēju un
veloceliņi, drošības barjeras, ratiņu
nobrauktuves, izvietotas jaunas ceļa
zīmes un ierīkots apgaismojums.

Ierīkots datortīkls Bauskas novada 11
skolās. Tiks piegādāti 157 stacionārie
un 20 portatīvie datori un 10
multimediju komplekti (10
interaktīvās tāfeles, 10 projektori).
Līdz ar to skolas tiks nodrošinātas ar
atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās
plašāku un efektīvāku informāciju
komunikāciju tehnoloģiju
izmantošanu.
24 370,48 ELFLA 17 978,22 Labiekārtotas TIC telpas, tās
/ Bauskas novada aprīkotas ar interjera priekšmetiem,
pašvaldība
Rātsnama ekspozīciju un tūrisma
6 392,26
produkta „Sver un mēri” ekspozīciju.

24 231,21 ELFLA 17 875,48
/ Bauskas novada
pašvaldība
6 355,73
34 203,15 ELFLA 17 999,99

Gaismas un skaņas aparatūras, kā arī
galdu un krēslu iegāde Īslīces
kultūras namam.
Izremontētas Bauskas novada
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bibliotēku
rekonstrukcija
aprīkošana”

un

„Bauskas
novadpētniecības un
mākslas
muzeja
modernizācija”

11 105,11

„Bauskas
novada
jauniešu apvienības
darbības
centra
aprīkošana”
„Interaktīvo
pašvaldības
informācijas punktu
izveidošana”

2 427,12

15 870,46

„Estrādes
atjaunošana
Brunavas
pagasta
Ērgļos (1.kārta)”
„Rotaļlaukums bērnu
vispusīgai attīstībai
pirmsskolas
izglītības
iestādē
„Lācītis””

20 000,00

„Bērnu un jauniešu
brīvā
laika
pavadīšanas
aktivitāšu
daţādošana Bauskas

17 398,31

19 280,88

/ Bauskas novada Ceraukstes un Strēlnieku ciemu
pašvaldība
bibliotēku telpas, Īslīces 1.
16 203,16
bibliotēkai nomainīti apkures
radiatori un caurules, iegādāts
aprīkojums (mēbeles, u.c.)
Strēlnieku, Ceraukstes, Īslīces 1.,
Īslīces 2., Brunavas 1., Jaunsaules
bibliotēkām.
ELFLA 7 490,38 / Modernizēts muzeja piedāvātais
Bauskas novada pakalpojums: iegādāts ugunsdrošs
pašvaldība
metāla skapis, lai nodrošinātu
3 614,73
kultūrvēsturiskā mantojuma un
vērtīgu muzeja krājuma eksponātu
saglabāšanu un to apstākļu
uzlabošanu; iegādāta saldētavu, lai
nodrošinātu krājuma tekstiliju
optimālu glabāšanu, atbilstoši
mūsdienās pieejamām tehnoloģijām;
uzstādīta interaktīva apskaņošanas
sistēma.
ELFLA 1 790,49 / Bauskas novada pašvaldības Bērnu
Bauskas novada un jauniešu centram iegādāts dators,
pašvaldība 636,63 printeris, telefons, fotoaparāts, radio
mikrofons, mēbeles, u.c.
ELFLA 10 580,40 Bauskas pilsētā tiks uzstādīti trīs
/ Bauskas novada digitāli informācijas displeji.
pašvaldība
Bauskas novada iedzīvotājiem un
5 290,06
tūristiem tiks nodrošināta efektīvāka
savlaicīgas informācijas pieejamība:
tirdzniecības centrā "RIMI Bauska",
Bauskas autoostā un Bauskas tūrisma
informācijas centrā.
ELFLA 18 000,00 Pabeigta Estrādes grīdas
/ Bauskas novada rekonstrukcija
pašvaldība
2 000,00
ELFLA 14 223,60 Pirmsskolas izglītības iestādē
/ Bauskas novada "Lācītis" tiks iegādāti un uzstādīti 29
pašvaldība
jauni rotaļu laukuma elementi, lai
5 057,28
izveidotu 2 - 10 gadus veciem
bērniem drošu, gaumīgu, iztēli
rosinošu un modernu rotaļlaukumu.
Šo elementu uzstādīšana rotaļu
laukumā sniegs bērniem iespēju
pilnveidot to fiziskās spējas un
kustību apguvi, attīstīt droša un
veselīga dzīvesveida iemaņas.
ELFLA 15 658,48 Projektā paredzēts izveidot sporta un
/ Bauskas novada rotaļu laukumu, kā arī labiekārtot
pašvaldība
publiski pieejamu teritoriju Pļavu
1 739,83
ielā 12, Bauskā.
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pilsētā”
„Latviešu
tautas
dejas
tradīcijas
popularizēšana
Bauskas
novada
iedzīvotājiem
un
viesiem”
„Aprīkojuma iegāde
un
remontdarbi
Bauskas
novada
izglītības
iestāţu
pakalpojumu
uzlabošanai”

„Rītausmu
ciema
rotaļu
laukuma
rekonstrukcija”

„Ūdenssaimniecības
attīstība
Bauskas
novada
Brunavas
pagasta Ērgļu ciemā”

„Bauskas
pilsētas
pirmsskolas
izglītības
iestāţu
infrastruktūras
attīstība 2.kārta”
„Bauskas
novada
Gailīšu pagasta Pāces

7 571,32 ELFLA 6 814,19 / Papildināt tautas tērpu komplektus
Bauskas novada deju kopai „Mēmelīte”, kā arī
pašvaldība 757,13 iegādāties 12 trijdekšņus un stilizētus
amatnieku tērpus Amatniecības
centra darbiniekiem pasākumu
vadīšanai.
33 517,92 ELFLA 18 000,01 Iegādāts aprīkojums Meţotnes
/ Bauskas novada pamatskolai, Griķu pamatskolai,
pašvaldība
pirmsskolas izglītības iestādei
15 517,91
"Lācītis" un Vecsaules pamatskolai,
kā arī veikta vienkāršotā renovācija
Griķu pamatskolā un Vecsaules
pamatskolā. Projekts nodrošinās
kvalitātes uzlabošanu un pieejamību
sniegtajiem ēdināšanas un medicīnas
pakalpojumiem izglītības iestādēs,
uzlabojot skolu materiāli tehnisko
nodrošinājumu un veicot
remontdarbus.
20 421,88 ELFLA 18 000,00 Rītausmu ciema rotaļu laukuma
/ Bauskas novada rekonstrukcija: rotaļu iekārtu
pašvaldība 365,90 uzstādīšana; skeitparka konstrukciju
/ SIA „Gaiţēni” elementu iegāde un uzstādīšana;
2 055,98
skeitparka laukuma pamatnes izbūve
– asfaltēšana.
164 240,82 ERAF
Dzeramā ūdens piegādes
līdzfinansējums
nodrošināšanai un ūdens resursu
139 604.70 lati aizsardzībai: 2041 metra ūdensvada
jeb
85%, rekonstrukcija, paredzot papildus
pašvaldības
jaunas pieslēguma vietas trim
finansējums
mazstāvu dzīvojamām ēkām posmā
24 636,12 lati jeb līdz daudzdzīvokļu ēkai Ērgļi-1,
15%.
ūdensapgādes urbuma skalošana,
ūdens rezervuāra ar otrā pacēluma
sūkņu staciju izbūve. Tiks
samazināts piesārņojums ar
komunālajiem notekūdeņiem,
novadītā piesārņojuma apjoma
samazināšana: 54 mājsaimniecības
pieslēgtas notekūdeņu attīrīšanas
ietaisēm un izbūvēts 1798 metru
kanalizācijas kolektora izbūve.
175445,37 ERAF
Rekonstruētas pirmsskolas izglītības
Ls 37 237,81, iestādes „Zīlīte” filiāles Dārza ielā
Valsts
budţets 24/1k, Bauskā administrācijas un
Ls
985,71, saimniecības telpas, peldbaseins un
pašvaldības
oranţērija, kā arī zāle.
budţets
Ls
137 221,85
334 468 ERAF Ls 284 298 Esošā
artēziskā
urbuma
un
jeb 85%,
ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija
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ciema
ūdenssaimniecības
attīstība”

Ls 50 170 jeb (1910 m), izbūvēta dzeramā ūdens
15%- pašvaldības sagatavošanas
stacija,
veikta
līdzfinansējums
kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) un
kanalizācijas tīkla rekonstrukcija
(780 m) un kanalizācijas tīkla
paplašināšana (1111 m), izbūvēts
kanalizācijas spiedvads (190 m) un
jaunas
notekūdeņu
attīrīšanas
iekārtas.

„Ūdenssaimniecības
attīstība
Bauskas
novada
Gailīšu
pagasta
Uzvaras
ciemā”

403 331 ERAF
Ls
283524,88,
pašvaldības
(Gailīšu pagasta
pārvalde)
finansējums
Ls 119806,63

„Bauskas
novada
Vecsaules
pagasta
Ozolaines
ciemā
ūdenssaimniecības
attīstība”

225 134 ERAF
Ls
158152,27,
pašvaldības
(Vecsaules
pagasta pārvalde)
finansējums
Ls 66982,13
Projekta kopējās
izmaksas sastāda
Ls
226976,02.
Attiecināmo
izmaksu summa ir
Ls186061,49. No
šīs summas 85%
jeb
Ls
158152,27 būs
Eiropas reģionālās
attīstības
fonda
līdzekļi, 15% jeb
Ls 27909,22 pašvaldības
līdzekļi
337 500 KPFI Ls 270 000,
pašvaldības
finansējums
Ls 67 500.

„Daudzfunkcionālā
centra
Strēlnieki
energoefektivitātes
paaugstināšana”

„Bauskas
rajona
Gailīšu
pagasta
pašvaldības Šmuļi -

2
esošo
artēzisko
urbumu
rekonstrukcija;
1
urbuma
tamponāţa;1
jauna
urbuma
ierīkošana;
dzeramā
ūdens
sagatavošanas stacijas ierīkošana
(raţība 20 m3/h);
ūdenstorņa rekonstrukcija (darba
tilpums 100 m3 ); esošā ūdensvada
rekonstrukcija 1428 m garumā; NAI
rekonstrukcija.
Ūdens sagatavošanas stacijas ēkas
izbūve un USI uzstādīšana1 gab.;
ūdensvada rekonstrukcija 899 m.
17 dzīvojamo māju pieslēgšana
centralizētai notekūdeņu savākšanas
sistēmai; kanalizācijas kolektora
jaunbūve 936 m; NAI rekonstrukcija
1gab; kanalizācijas spiedvada izbūve
84 m; KSS rekonstrukcija1 gab.

Ēkas rekonstrukcija, veicot cokola un
pagraba
sienu siltināšanu un
hidroizolēšanu, ārsienu siltināšanu;
grīdas siltināšanu; jumta renovāciju
un siltināšanu, veco koka ārdurvju
nomaiņa pret jaunām, veco logu un
stikla bloku nomaiņa.
108 447 ELGF
Rekonstruēts pašvaldības autoceļš un
Ls
88421,96, uzklāts asfalta segums 2,340 km
pašvaldības
garumā.
39

Buku birzs - Uzvara
Nr.A3
ceļa
rekonstrukcija
(2.etaps)"
„Ūdenssaimniecības
attīstība
Bauskas
novada
Meţotnes
pagasta
Strēlnieku
ciemā”

„Ūdenssaimniecības
attīstība
Bauskas
novada
Meţotnes
pagasta
Garozas
ciemā”

„Īslīces pašvaldības
ceļu Jūriņas-Padegas
rekonstrukcija”
„Ceļa „Autoceļš A7Rotkalniautoceļš
A7”
2.
posma
rekonstrukcija
cukura rūpniecības
restrukturizācijas
skartajā
teritorijā
Codes pagastā”
„Meţotnes pagasta
autoceļu „StrēlnieksInternātvidusskola
rekonstrukcija”
„Meţotnes pagasta
Apvedceļa
ielas
rekonstrukcija”.
„Bērzkalnu
ciema
ielu rekonstrukcija
1.kārta”
„Projekts

„A2

finansējums
Ls 20025,04.
250553,08. Attiecināmo
izmaksu summa ir
Ls 205371,37, no
tās 85% ERAF
līdzekļi
–
Ls 174565,67 un
15%
Ls
30805,70
pašvaldības
līdzekļi.
132335,04 Attiecināmo
izmaksu summa ir
Ls 108471,34, no
tās 85% ERAF
līdzekļi – Ls
92200,64 un 15%
- Ls 16270,70
pašvaldības
līdzekļi.
203 901 ELGF
Ls
151612,75,
pašvaldības
finansējums
Ls 52288,05.
70 274 ELGF
Ls
58928,29,
pašvaldības
finansējums
Ls 11345,56.

1) Strēlnieku ciema ūdensapgādes
sistēmas pieslēgšana Garozas
sistēmai un ūdensapgādes tīklu
paplašināšana un rekonstrukcija 1250
m garumā.
2) Strēlnieku ciema kanalizācijas
sistēmas pievienošana Garozas
notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm, kā
arī tīklu paplašināšana un
rekonstrukcija.
1) Ūdensapgādes infrastruktūras
sakārtošana - urbuma un torņa
rekonstrukcija, ūdens sagatavošanas
stacijas
izbūve
un
tīklu
paplašināšana;
2) Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
rekonstrukcija
un
tīklu
paplašināšana.

177 724 ELFLA
Ls
126000
pašvaldības
finansējums
Ls 51723,77.
28 226 ELGF
Ls
23326,74,
pašvaldības
finansējums
Ls 4899,43.
59 482 ELFLA
Ls
41816,36
pašvaldības
finansējums
Ls 17665,22.
206 919 ELFLA

Rekonstruēts pašvaldības autoceļš un
uzklāts asfalta segums 1,74 km
garumā.

Rekonstruēts pašvaldības autoceļš
5,22 km garumā.

Rekonstruēts pašvaldības autoceļš
2,070 km garumā.

Rekonstruēts pašvaldības autoceļš un
uzklāts asfalta segums 0,6 km
garumā.
Roţu ielas rekonstrukciju 425m
garumā un Līdumnieku ielas posma
rekonstrukciju 50m garumā (asfalta
segums).
Rekonstruēts pašvaldības autoceļš un
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autoceļa
„Dāviņu
skolaTeņi”
rekonstrukcija”
„Ceraukstes pagasta
publiskās
infrastruktūras
uzlabošana
infrastruktūras
uzlabošana”
„Gājēju tilta un ceļu
„Gaisa
tiltsGrantiņi”,
ĒrgļiSaules
rekonstrukcija”

Ls
126000
pašvaldības
finansējums
Ls 80919,25.
72 242 ELFLA
Ls
53733,41
pašvaldības
finansējums
Ls 18508,18.

uzklāts asfalta
garumā.

segums

2,6

km

Lakāju
ielas
brauktuves
un
apgaismojuma
sistēmas
rekonstrukcija;
Pūriņu, Olavu (daļa) un Vārenu
(daļa) ielu apgaismojuma izbūve;
Lakāju ielas brauktuves asfaltēšana
1.3 km garumā.
93 459 ELFLA Ls 53730 Rekonstruēts gājēju tilts pār Mēmeli
pašvaldības
un ceļa posms Ērgļi – Saules 2,59 km
finansējums
garumā.
Ls 39729,25
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9.PASĀKUMI, LAI VEICINĀTU IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBU
UN VIŅU IESPĒJAS PIEDALĪTIES LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ
Bauskas novada pašvaldība savā darbā būtisku uzmanību veltī sabiedrības informēšanai par
aktualitātēm un pieņemtajiem lēmumiem novadā. Lai veicinātu sapratni un uzticēšanos starp
pašvaldību kā institūciju un vietējo sabiedrību, Bauskas novada pašvaldības īstenoto sabiedrisko
attiecību mērķis ir:
 informēt iedzīvotājus par pašvaldības, tās iestāţu un kapitālsabiedrību darbību;
 izskaidrot novada domes pieņemtos lēmumus un saistošos noteikumus, realizētos projektus,
problēmas iestāţu un kapitālsabiedrību uzņēmumu darbā;
 izzināt iedzīvotāju viedokli pirms novada attīstībā svarīgu lēmumu pieņemšanas un iesaistīt
viņus lēmumu pieņemšanas procesā.
Lai informētu iedzīvotājus un īstenotu augšminētos uzdevumus, pašvaldībā ik mēnesi tiek izdots
laikraksts «Bauskas Novada Vēstis», kas bez maksas tiek izplatīts visās pagastu pārvaldēs. Pašvaldības
izdotais laikraksts publicē informāciju par novada domē pieņemtajiem lēmumiem, saistošo noteikumu
un paskaidrojuma rakstu pilnu tekstu, informāciju par sabiedrībai būtiskām aktivitātēm – publisko
apspriešanu, teritorijas plāna izstrādi, par deputātu tikšanās reizēm ar iedzīvotājiem, par novadā
īstenotajiem projektiem, konkursiem u.c., kur pašvaldībai ir svarīgi zināt novada iedzīvotāju viedokli.
Pašvaldības laikraksts ir ar 12 000 eksemplāru lielu tirāţu. Laikrakstā informāciju sniedz arī novada
administrācijas struktūrvienību speciālisti, deputāti, iestāţu vadītāji. Savu viedokli izteikt var arī
novada iedzīvotāji.
Tā kā pašvaldības laikraksts tiek izdots tikai 1 reizi mēnesī, tad informācijas operativitātei
pašvaldība ir izveidojusi, uztur un regulāri atjauno informāciju mājas lapā www.bauska.lv, kas ir
būtisks pašvaldības darba informatīvais kanāls. Mājas lapā tiek regulāri aktualizēta informācija
daţādās pašvaldības darbības jomās, tiek publicēts domes lēmumu pilns teksts, saistošie noteikumi,
noteikumi, nolikumi, komiteju un domes sēţu darba kārtība u.c. pašvaldības izdotie normatīvie akti.
Speciāla sadaļa ir iepirkumiem, Būvvaldei, Sociālajam dienestam, Bāriņtiesai arī kultūras, izglītības un
sporta jomai u.c. Mājas lapā tiek publicētas novadā īstenoto projektu preses relīzes, veikta interaktīvā
aptauja, publicētas aktualitātes. Katrai pagasta pārvaldei mājas lapā ir sava atsevišķa informatīva
sadaļa.
Mājas lapas vidē ir iespēja uzrakstīt vēstuli pašvaldības speciālistam un saņemt atbildi, uzdot
jautājumu gan pašvaldības speciālistiem, gan Domes deputātiem. Mājas lapas struktūra veidota
atbilstoši MK noteikumiem „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”. Mājas lapā rodama
informācija arī par pašvaldības sadarbības partneriem – Ripinas pašvladību Polijā, ,Hedemoras
komūnu Zviedrijā, Nāhodas pašvaldību Čehijā, Hašuri pašvaldību Gruzijā, kā arī Pakrojas un
Radvilišķu pašvaldībām Lietuvā u. c.
Liela nozīme pārrobeţu sadarbības jomā ir vairākiem starptautiskiem projektiem, piemēram,
Latvijas - Lietuvas pārrobeţu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta „Amatniecības
pārrobeţu sadarbības tīkls kā Latvijas - Lietuvas pierobeţas pievilcības veicinātājs”, un projekta
„Radvilišķi- Bauska starpkultūru sadarbības attīstība” īstenošanai, kas veicina kultūru mijiedarbību.
Iedzīvotāju informētības nodrošināšanai izveidota arī pašvaldības kapitālsabiedrības SIA «Vides
serviss» mājas lapa www.videsserviss.lv, Bauskas 1 vidusskolas mājas lapa www.b1v.lv,
www.bauskassakumskola.lv . Bauskas 2.vidusskolas mājas lapa www.bauska.lv/2vidusskola/,
Novadpētniecības un mākslas muzeja mājas lapa http://www.bauskasmuzejs.lv/, Bauskas Centrālās
bibliotēkas mājas lapa http://www.bauskasbiblioteka.lv/, Bauskas pils muzeja mājas lapa
http://bauskaspils.lv/lv/pils-un-muzejs un Bauskas Kultūras centra mājas lapa http://kultura.bauska.lv.
Gan pašvaldības deputāti, gan kapitālsabiedrību speciālisti tiekas ar novada iedzīvotājiem, lai
atbildētu uz daudzveidīgiem jautājumiem par novada kultūras, izglītības un saimniecisko dzīvi.
Nozīmīga loma komunikācijā ar novada iedzīvotājiem ir arī atsevišķām iestāţu aktivitātēm,
kuras īsteno Bauskas Tūrisma informācijas centrs (http://www.tourism.bauska.lv), slimnīca
(http://www.bauskasslimnica.lv), Bauskas novada Bērnu un jauniešu centrs „Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skola”, vispārējās izglītības mācību iestādes, kā arī interešu izglītības mācību iestādes
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– Bauskas Mākslas skola un Bauskas Mūzikas skola un pirmsskolas izglītības mācību iestādes.
Vairākās mācību iestādēs tiek izmantotas e-klases piedāvātās iespējas.
Lai informētu par pašvaldības aktivitātēm, izveidojusies laba sadarbība ar interneta portāliem
www.notikumi.lv;
www.1188.lv;
www.zemgale.jrp.lv;
www.nozare.lv,
www.zl.hotline.lv,
http://www.bauska24.lv, u.c.
Būtisks katrā pagastā ir bibliotēku darbs. Bibliotēka ir ne tikai grāmatu maiņas punkts, bet arī
informācijas centrs, kur novada iedzīvotājiem bez maksas internetā pieejamas daţādas informācijas un
meklēšanas datu bāzes, kā arī iespēja veikt internetbankas maksājumus, nosūtīt e-pastu u.c.
Regulāri tiek sniegta informācija par pašvaldības aktualitātēm arī nacionālajām ziņu aģentūrām LETA
un BNS, kā arī vietējam laikrakstam «Bauskas Dzīve».
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10.VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS
PILNVEIDOŠANAI
2011.gada 24.februārī tika pieņemts lēmums „Par Bauskas novada pašvaldības institucionālās
sistēmas pilnveidošanu”, kas 2011.gadā paredzēja īstenot vairākas būtiskas reformas, tādejādi
ievērojami pilnveidojot pašvaldības institucionālo sistēmu, padarot to efektīvāku, funkcionālāku, kā arī
pilnvērtīgāk īstenojot likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu izšķērdēšanas novēršanu”
3.panta 1.punktu, kas paredz to, ka pašvaldībām un pašvaldību iestādēm jārīkojas ar finanšu līdzekļiem
un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāku finanšu un mantas
izlietojumu.
Tika likvidēta Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas pilsētas pārvalde”, pievienojot to
Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija”. Iestāde „Bauskas novada
administrācija” ir iestādes „Bauskas pilsētas pārvalde” funkciju, uzdevumu, tiesību, saistību, mantas,
finanšu līdzekļu, lietvedības un arhīva pārņēmēja (tai skaitā tiesību un pienākumu, kas izriet no spēkā
esošajām darba tiesiskajām attiecībām).
Tika likvidēta Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Tūrisma informācijas centrs”
pievienojot to kā struktūrvienību Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas Novadpētniecības un
mākslas muzejs”, kas ir iestādes „Bauskas Tūrisma informācijas centrs” funkciju, uzdevumu, tiesību,
saistību, mantas, finanšu līdzekļu, lietvedības un arhīva pārņēmēja (tai skaitā tiesību un pienākumu,
kas izriet no spēkā esošajām darba tiesiskajām attiecībām). Minētais lēmums paredzēja arī Ceraukstes
pagasta pārvaldes struktūrvienības „Lejenieku muzejs” pievienošanu Bauskas novada pašvaldības
iestādei „Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs”.
Izveidota jauna Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Izglītības pārvalde”.
Līdz tam Izglītības pārvalde bija Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” struktūrvienība. Iestādes nolikums tika apstiprināts 2011.gada 31. marta domes sēdē,
nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecību iestāde saņēma 2011.gada 12.aprīlī.
Reorganizācija veikta Bauskas novada pašvaldības iestādēs - pagastu pārvaldēs. Pēc
reorganizācijas pagastu pārvaldes turpināja veikt šādus uzdevumus: likuma „Par pašvaldībām” 69.1
pantā pagasta pārvaldei noteikto uzdevumu izpildes nodrošināšana, iestādes budţeta sagatavošana,
pašvaldības nekustamā īpašuma (pagastu pārvalţu valdījumā esošo ēku un teritoriju, bibliotēku u.c.
telpu/ēku) ikdienas uzturēšanas nodrošināšana un citu plānoto pasākumu izpildes nodrošināšana,
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana, darbs ar kapitālsabiedrībām (izpildīto darbu apjomu un
kvalitātes kontrole, ūdenssaimniecības infrastruktūras uzturēšana un sagatavošana nodošanai
kapitālsabiedrībām), saistošo noteikumu ievērošanas un izpildes kontrole pagasta teritorijā, iedzīvotāju
reģistra uzturēšana, ūdenssaimniecības infrastruktūras projektu ieviešana un vadība.
Ar 2011.gada 31.augusta novada domes sēdes lēmumu tika likvidēta Bauskas novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Lācītis”, pievienojot to Bauskas novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādei „Uzvaras vidusskola”, kas ir pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis”
funkciju, uzdevumu, tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu, lietvedības un arhīva pārņēmēja.
2011.gada 24.februārī novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par Bauskas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas pilsētas Kristīgā pamatskola” likvidāciju, nosakot,
ka likvidācija pabeidzama līdz 2011.gada 31.augustam.
Vairākas pagastu pārvalţu funkcijas, ar 2011.gada 24.februāra lēmumu tika nodotas Bauskas
novada pašvaldības kapitālsabiedrībām.
SIA „Vides serviss” nodota pašvaldības teritoriju labiekārtošana un uzturēšana visā novadā,
izņemot platības, ko Īslīces pagastā uztur un labiekārto SIA „Īslīces ūdens”. Kapitālsabiedrībai SIA
„Vides serviss” deleģēti arī pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi, pašvaldības ielu un
ceļu kārtējo remontu nodrošināšana, kā arī pašvaldības ielu un ceļu ziemas uzturēšana.
SIA „Bauskas siltums” nodota Meţotnes pagasta Meţotnes ciema katlumājas un Meţotnes
internātskolas katlumājas darbības un centralizētas siltuma piegādes tās klientiem nodrošināšana.
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SIA „Bauskas namsaimnieks” tika nodota visa novada teritorijas pašvaldības dzīvokļu
pārvaldīšana un apsaimniekošana, kā arī privatizēto dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana
līdz to pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku
savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.
Ar šo lēmumu veiktas arī darbinieku skaita izmaiņas pagastu pārvaldēs. Pārvaldēs turpmāk
strādā pārvaldes vadītājs, sekretārs – lietvedis uz nepilnu darba laiku un kasieris uz nepilnu darba
laiku, kā arī darbinieki, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pārvaldes uzdevumu veikšanu, piemēram,
ūdenssaimniecības uzturēšanu. Pārvaldēs iedzīvotājus turpināja pieņemt arī Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” sociālie darbinieki un Bāriņtiesas pārstāvis.
Vairāku darbinieku, tajā skaitā grāmatveţu, nekustamā īpašuma nodokļu inspektoru un zemes
speciālistu darba tiesiskās attiecības ar pagastu pārvaldēm tika pārtrauktas un ar 2011.gada 1.aprīli
turpinātas Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada administrācija”, kurā, pamatojoties uz
Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra sēdes lēmumu, speciālisti nodarbināti 11
struktūrvienībās - Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaļa, Juridiskā nodaļa, Iepirkumu nodaļa,
Ekonomikas un finanšu nodaļa, Saimnieciskā nodaļa, Attīstības un plānošanas nodaļa, Dzimtsarakstu
nodaļa, Sabiedriskās kārtības nodaļa, Centralizētās grāmatvedības nodaļa, Bauskas novada Būvvalde
un Pašvaldības IT kompetences centrs.
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11.ZVĒRINĀTA REVIDENTA ZIŅOJUMS PAR 2011.GADA
PĀRSKATU
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 71.panta prasībām un noslēgto līgumu starp
Bauskas novada Domi un SIA „Revidentu serviss”, tika veikta Bauskas novada pašvaldības 2011.gada
pārskata revīzija. Revidenta ziņojumā ir secināts, ka finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru
priekšstatu par Bauskas novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2011.gada 31.decembrī, par tās
darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2011.gadā saskaņā ar Gada pārskatu sagatavošanas
kārtības prasībām (4.pielikums).
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PIELIKUMI
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1.pielikums. Bauskas novada pašvaldības pārvaldes struktūrshēma
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2.pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” pārvaldes
struktūrshēma.
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3.pielikums. Domes lēmums par 2011.gada pārskata apstiprināšanu.
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4.pielikums. Zvērināta revidenta ziņojums par 2011. gada pārskatu
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