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1. BAUSKAS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA
ZIŅOJUMS
Godātie pārskata lasītāji!
Jūsu vērtējumam nododam
Bauskas novada 2015.gada publisko
pārskatu. Līdz ar to Jūs varēsiet iegūt
plašāku informāciju par mūsu novadā
paveikto aizvadītajā gadā un rast atbildes
uz daudziem saistošiem jautājumiem.
Arī

2015.gadā,

turpinot

iepriekšējos gados uzsākto un realizējot
arī pavisam jaunus projektus, Bauskas
novada pašvaldība ir kārtīgi pastrādājusi, lai tuvotos mūsu ilgtermiņa mērķim – radītu pievilcīgu
un drošu dzīves un darba vidi, jo Bauskas novada galvenā vērtība ir mūsu pašu ļaudis, bet
pašvaldības galvenais uzdevums ir rūpēties, lai cilvēki gribētu dzīvot un strādāt tieši Bauskas
novadā. Mūsu novada pievilcību veidojam mēs visi kopā, tāpēc vislielāko pateicību pelnījuši
aktīvie iedzīvotāji, kuri grib un prot rīkot dažādas aktivitātes plašākam iedzīvotāju lokam. Kā
piemēru varu minēt entuziastu izloloto pirmo Bauskas rudens velobraucienu, kurš pulcēja aptuveni
200 riteņbraukšanas atbalstītāju. Šo veselīgo nodarbi stimulē arī pašvaldība – ir uzsākta jauna
nepilnus trīs kilometrus gara gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve no pilsētas uz Īslīces pagasta
Rītausmu ciemu. Veselīga dzīvesveida piekritējiem nāks par labu ilgi gaidītā peldbaseina
uzcelšana, kuram 2015.gadā noslēdzās projektēšanas darbi un iepirkuma procedūra, tāpat arī tika
izprojektēts gājēju un riteņbraucēju tiltiņš pār Mūsas upi, abu šo nozīmīgo objektu celtniecība
paredzēta 2016.gadā. Pievilcīgas dzīves vides izveidošanai par labu nāca arī Mūsas un Mēmeles
posmu iztīrīšana no liekā apauguma, pilsētas ietvju pielāgošana un speciālu rampu izbūve
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pie daudzdzīvokļu mājām.
Katras sabiedrības drošais pamats ir stipras ģimenes. Jauki, ka 2015.gadā mūsu novadā tika
noslēgtas 189 laulības un tas nozīmē, ka mums gada laikā nodibinājies par 23 jaunām ģimenēm
vairāk, nekā gadu iepriekš.
Mūsdienu sabiedrības ekonomiskais pamats ir veiksmīga uzņēmējdarbība. Visspēcīgākie
mums ir tieši lauksaimnieki un ar lauksaimniecības produkcijas pārstrādi saistītie uzņēmumi.
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Prieks, ka bijušā Bauskas piena kombināta vietā atkal atsācis darboties piena pārstrādes
uzņēmums. Valsts mērogā prestižās Zviedru biznesa balvas deviņu finālistu vidū bija gan SIA
“Gusto”, gan SIA “Gaižēni” un SIA “Tunkūni” no mūsu novada, vairāk veiksmīgo uzņēmumu
pašvaldību starpā bija tikai no galvaspilsētas. Kā jaunu tradīciju, suminot Bauskas novada
uzņēmējus, Bauskas novada dome sadarbībā ar Uzņēmējdarbības konsultatīvo padomi, uzņēmēju
klubu “Bauska 97”, citām nevalstiskām organizācijām un laikrakstu “Bauskas Dzīve” pirmo reizi
organizēja konkursu “Bauskas novada uzņēmējs 2015”. Katrs novada iedzīvotājs varēja
iesaistīties, atbalstīt un virzīt uz godalgas saņemšanu mūsu vietējos uzņēmumus.
Mūsu ļaudis aktīvi piedalījušies daudzos tradicionālos kultūras pasākumos, īpaši gribētu
izcelt bērnu un jauniešu līdzdalību XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kuros
Bauskas novads pēc dalībnieku skaita ierindojās godpilnajā piektajā vietā starp visiem 110 Latvijas
novadiem.
Arī turpmāk Bauskas novada pašvaldības darbs būs vērsts uz drošas, kvalitatīvas dzīves un
darba vides pilnveidošanu saviem iedzīvotājiem!
Patiesā cieņā,
Raitis Ābelnieks
Bauskas novada domes priekšsēdētājs
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2. PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS
Pašvaldības nosaukums
Pašvaldības juridiskā adrese
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. un datums

Bauskas novads
Uzvaras iela 1, Bauska, LV-3901
90009116223
2009.gada 6.jūlijs

PVN maksātāja reģistrācijas Nr. un datums

LV 90009116223
2010.gada 4.marts

Finanšu gads

01.01.2015. – 31.12.2015.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs

Raitis Ābelnieks

Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Alvis Feldmanis

Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors

Jānis Kalinka

Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora

Ineta Ruhocka

vietniece
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Bauskas novada teritorija izvietota Latvijas un Zemgales reģiona centrālajā daļā,
robežojas ar Iecavas, Vecumnieku, Rundāles, Ozolnieku novadu un Lietuvas Republiku.
Bauskas novadu, atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam veido
šādas teritoriālās vienības: Bauskas pilsēta, Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces,
Mežotnes un Vecsaules pagasts. Novada administratīvais centrs ir Bauskas pilsēta, kas atrodas 68
km attālumā no Rīgas, 62 km no Jelgavas, 19 km no Latvijas – Lietuvas robežas.

Bauskas

novads

robežojas

ar

5

novadiem: Iecavas, Vecumnieku, Jelgavas,
Rundāles, Ozolnieku.
Novada kopējā platība ir 786,7 km2, no
tiem 6,14 km2 aizņem Bauskas pilsēta.
Novadu

šķērso

starptautiskās

maģistrāles E67 posms – valsts galvenais
autoceļš A7, kā arī reģiona nozīmes ceļi P103
(Bauska-Dobele)

un

P87

(Bauska-

Aizkraukle). Cauri novada teritorijai plūst
Iecavas, Mūsas, Mēmeles upe un Lielupe.
Bauskas

novada teritorijā atrodas

īpaši

aizsargājamas „Natura 2000” teritorijas.
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Administratīvo teritoriju platība km2
Vecsaule

163,86

Mežotne

75,32

Īslīce

104,2

Gailīši

80,2

Dāviņi

80,67

Code

95,32

Ceraukste

67,62

Brunava
Bauska

111,62
6,14

Izmantojamie dabas resursi un zemes
Novadā atrodas smilts – grants, dolomīta, māla, kūdras un viena saldūdens kaļķiežu
atradne. Visbiežāk novada teritorijā ir sastopamas smilts–grants un kūdras atradnes.
Novadā ir liels augstvērtīgo lauksamniecības zemju īpatsvars, kuru auglība pārsniedz 50 un 60
balles. Visvairāk augstvērtīgo lauksaimniecības zemju ir Gailīšu, Īslīces un Mežotnes pagastā.

Tās ir vienas no auglīgākajām zemēm Latvijā. Tas veicinājis lauksaimniecības nozares
attīstību novadā.
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Lauksaimniecībā izmantojamās zemes sadalījums
Aramzeme

ganības
2%
5%

Pļavas

Augļu dārzi

2%

91%

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs novadā procentos
Pēc iedzīvotāju skaita Bauskas novads ir viens no lielākajiem valstī – 23 891 (uz
01.01.2016.) novadā un 8 912 (uz 01.01.2016.) Bauskas pilsētā. Iedzīvotāju blīvums: 30 iedz./km2.

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs
76 %

9%

Latvieši

Krievi

7%

3%

Lietuvieši Baltkrievi

2%

1%

Ukraiņi

Poļi

Citu tautību pārstāvji ir 2 % no iedzīvotāju kopējā skaita.
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2. PĀRVALDE

Bauskas novada dome
Novada domē 2013. gada jūnijā ievēlēti 17 deputāti. Novada dome darbojas saskaņā ar
Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, tās darbību reglamentē pašvaldības nolikums.
Bauskas novada dome savā darbībā veicina novada attīstību un iedzīvotāju labklājības līmeņa
izaugsmi. Bauskas novada domi vada domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks.
2015.gadā Bauskas novada domē notikušas 25 domes sēdes, kurās pieņemti 575 lēmumi.
Saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības nolikumu, domes sēdes notiek vienu reizi mēnesī,
piedalīties tajās aicināts ikviens novada iedzīvotājs.

Domes darbības nodrošināšanai izveidotas šādas pastāvīgās komitejas:
-

Finanšu komiteja;

-

Vides un attīstības komiteja;
9
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-

Izglītības kultūras un sporta lietu komiteja;

-

Sociālo un veselības lietu komiteja.

Finanšu komiteja nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, izskata citu
pastāvīgo komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes
sēdē, sniedz atzinumu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem u.c.
Vides un attīstības komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par teritorijas
plānojumu, detālplānojumiem, attīstības programmām un attīstības stratēģijām, zemes ierīcības
plāniem, teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību, zemes lietām, īpašumu un teritorijas
izmantošanu, investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju u.c.
Sociālo un veselības lietu komiteja lemj par sociālo palīdzību un sociālajiem
pakalpojumiem, par Bauskas novada Bāriņtiesas un Bauskas novada administrācijas
Dzimtsarakstu nodaļas darbību, par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, par veselības aprūpi
un aizsardzību u.c.
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja lemj par izglītības, kultūras un sporta
jautājumiem, sagatavo un iesniedz domei lēmumu projektus, kas attiecas uz pašvaldības izglītības,
kultūras un sporta iestāžu darbību, par pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšanu ar
vietām mācību un audzināšanas iestādēs, par organizatorisko un finansiālo palīdzību pašvaldības
kultūras iestādēm un pasākumiem, pašvaldības izglītības, kultūras, sporta iestāžu, kā arī fizisko
personu iesniegumus un pieprasījumus par budžeta līdzekļu piešķiršanu un sagatavo tos tālākai
izskatīšanai Finanšu komitejā u.c.
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai pašvaldībā izveidotas šādas komisijas un
padomes:
-

Administratīvā komisija;

-

Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisija;

-

Iepirkuma komisija;

-

Atļauju izsniegšanas un licencēšanas komisija;

-

Bauskas novada būvju pieņemšanas komisija;

-

Nekustamo īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisija,

-

Vēlēšanu komisija;

-

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija;

-

Uzņēmējdarbības konsultatīvā padome;

-

Sporta lietu sabiedriskā padome;

-

Apbalvojumu piešķiršanas padome;
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-

Ētikas komisija.

Dome ir izveidojusi šādas iestādes:
-

Bauskas novada administrācija;

-

Vispārējās izglītības iestādes – Bauskas Valsts ģimnāzija, Bauskas sākumskola,
Bauskas 2.vidusskola, Bauskas pilsētas pamatskola, Īslīces vidusskola, Uzvaras
vidusskola, Mežotnes internātvidusskola, Codes pamatskola, Mežgaļu pamatskola,
Mežotnes pamatskola, Griķu pamatskola, Ozolaines pamatskola, Vecsaules
pamatskola;

-

Interešu izglītības iestādi – Bauskas Bērnu un jauniešu centrs;

-

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes – Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skola, Bauskas Mākslas skola, Bauskas Mūzikas skola;

-

Pirmskolas izglītības iestādes – “Pasaulīte” un “Zīlīte”;

-

Speciālā izglītības iestāde – Pamūšas speciālā internātpamatskola;

-

Bauskas Centrālā bibliotēka;

-

Kultūras iestādes – Bauskas Kultūras centrs, Bauskas pils muzejs, Bauskas muzejs;

-

Vispārējā tipa pansionāts “Derpele”;

-

Citas iestādes – sporta centrs “Mēmele”, Bauskas novada Bāriņtiesa, Bauskas novada
Sociālais dienests.

2015.gada Bauskas novada pašvaldība no juridiskām personām saņēmusi 4177
dokumentus, no fiziskām personām 2031 dokumentu. Kopumā pašvaldība 2015.gadā nosūtījusi
4834 dokumentus.
Lai sabalansētu novada administratīvā centra un pagastu iedzīvotāju vienlīdzīgu pieeju
pašvaldības pakalpojumiem, iedzīvotājiem ir iespēja pašvaldības pamatpakalpojumus saņemt
tuvāk savai dzīvesvietai – Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes,
Vecsaules pagastā.
2015.gadā darbību veiksmīgi turpina 2013.gadā atklātais Klientu apkalpošanas centrs,
pašvaldības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai.
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3. PERSONĀLS
Bauskas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība), ievērojot Pašvaldības struktūru un
darba organizāciju, personāla uzskaite notiek decentralizēti un daļēji centralizēti. Decentralizētā
personāla uzskaite notiek katrā pašvaldības iestādē, kuru darbinieki atrodas darba attiecībās ar
konkrēto iestādi un darba līgumus ar darbiniekiem slēdz attiecīgās iestādes vadītājs. Daļēji
centralizētā personāla uzskaite notiek pašvaldības iestādē “Bauskas novada administrācija”
(turpmāk – Administrācija), kuras vadība slēdz darba līgumus ar Administrācijas darbiniekiem un
pašvaldības iestāžu vadītājiem.
Bauskas novada domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu nodrošina Pašvaldības iestāde “Bauskas novada administrācija”.
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Administrācijas personāls 2015.gadā
Amata vietu skaits

Faktiskais vidējais darbinieku skaits

uz 01.01.2015.

uz 31.12.2015.

114,5

116,5

120 (tajā skaitā darbinieki, kas aizvieto
ilgstošā prombūtnē esošus darbiniekus)*

*Atšķirība starp amata vietu skaitu un faktisko darbinieku skaitu izskaidrojama ar
darbinieku skaitu, kas nodarbināti nepilnu darba laiku.
2015.gadā Administrācijā izveidotas divas jaunas amata vietas:
-

Iepirkumu nodaļā – iepirkumu speciālista amata vieta;

-

Attīstības un plānošanas nodaļā – veselības veicināšanas koordinētāja amata vieta.
Gada laikā darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku nodibinātas ar 12 Administrācijas

darbiniekiem un 4 iestāžu vadītājiem.
2015.gadā Administrācija izsludināja atklātus konkursus uz šādām vakancēm:
-

Ekonomikas un finanšu nodaļas ekonomista amatu;

-

Saimnieciskās nodaļas projektu vadītāja ēkās un būvēs amatu;

-

Izglītības nodaļas metodiķa amatu;

-

Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja amatu uz noteiktu laiku;

-

Kancelejas nodaļas lietveža amatu uz noteiktu laiku;

-

Saimnieciskās nodaļas būvtehniķa amatu;

-

Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas tūrisma informācijas konsultanta amatu;

-

Iestādes “Īslīces vidusskola” direktora amatu;

-

Iestādes “Codes pamatskola” direktora amatu;

-

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja amatu uz noteiktu laiku;

-

Iestādes “Mežgaļu pamatskola” direktora amatu;

-

Iestādes “Sporta centrs “Mēmele”” direktora amatu;

-

Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja amatu uz noteiktu laiku.
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Darbinieku sadalījums “Bauskas novada administrācijā” atbilstoši vecumam

Vecums

8%

9%

23%

22%

38%

Līdz 30 g.

31 - 45 g.

46 - 55 g.

56 - 63 g.

Virs 63 g.

Vislielākais īpatsvars jeb 38% no visiem administrācijas darbiniekiem ir vecumā no 46-55
gadiem, gandrīz piektdaļa jeb 23% ir vecumā 56-63 gadiem. Gandrīz tikpat (22% no visiem
darbiniekiem) ir vecumā no 31-45 gadiem. Darbinieki, kas nav vecāki par 30 gadiem, veido
gandrīz desmito daļu no visa personāla, tikpat – vecumā virs 63 gadiem.
Darbinieku sadalījums “Bauskas novada administrācijā” atbilstoši dzimumam

Dzimums

30%

70%

Sievietes

Vīrieši

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

Izglītība
13%

1%

22%
57%

7%

Augstākā

1.līmeņa augstākā

Vidējā speciālā

Vidējā

Pamatskolas

Vairāk kā pusei (57%) no visiem darbiniekiem ir iegūta augstākā izglītība, 22% - 1.līmeņa
augstākā, 13% - vidējā, 7% - vidējā speciālā un 1% - pamatskolas.

2015.gadā veiktie pasākumi personāla jomā:
-

2015.gada 1.janvārī stājās spēkā Bauskas novada pašvaldības 30.10.2014. noteikumi Nr.22
“Bauskas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas un kvalifikācijas pakāpes
piešķiršanas kārtība”. Izstrādājot šo normatīvo aktu, tika pilnveidota darbinieku
novērtēšanas kārtība, kas dod iespēju plašāk un objektīvāk izvērtēt darbinieka profesionālo
kvalifikāciju un darba pienākumu veikšanas kvalitāti.
Darbinieku novērtējuma īpatsvars %
Administrācijas darbinieki Iestāžu vadītāji
Izcili
0%
0%
Teicami
24%
12%
Ļoti labi
51%
35%
Labi
18%
29%
Jāpilnveido
7%
24%
Pēc novērtēšanas rezultātā iegūtajiem punktiem, ņemot vērā darbinieka nostrādāto gadu

skaitu pašvaldībā un iepriekšējo darba pieredzi līdzvērtīgā amatā valsts vai pašvaldības iestādē,
darbiniekiem noteiktas kvalifikācijas pakāpes:
1. kvalifikācijas pakāpe
2. kvalifikācijas pakāpe
3. kvalifikācijas pakāpe

Administrācijas darbinieki
27
63
13

Iestāžu vadītāji
6
8
2

*zemākā kvalifikācijas pakāpe – 1., augstākā – 3.
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-

Izstrādāti un 2015.gada 1.oktobrī stājās spēkā noteikumi par Bauskas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku komandējumiem un darba braucieniem. Ieviestas vienotas
formas

komandējuma

pieprasījuma,

komandējuma

atskaites

un

kvalifikācijas

paaugstināšanas pasākuma novērtējuma veidlapas, kas atvieglo komandējuma lietderības
izvērtēšanu un nodrošina kontroli par darbinieku komandējumiem un darba braucieniem.
-

Turpinās Pašvaldības elektroniskās dokumentu pārvaldības sistēmas DocLogix
pielāgošana personāla vadības funkciju nodrošināšanai – vienkopus var apskatīt visus
iekšējos normatīvos dokumentus, kas ir saistoši darbiniekiem, pieejami iesniegumu
paraugi. Tiek nodrošināta pārskatāma aktuālā informācija par prombūtnē esošiem
darbiniekiem. Ņemot vērā, ka DocLogix nevar nodrošināt personāla vadības
funkcionalitāti nepieciešamajā līmenī, tika meklētas iespējas citu programmu
izmantošanai, kas nodrošinātu ērtu datu ievadi par darbiniekiem, šo datu apstrādi un
uzglabāšanu, kā arī automatizētu personāla dokumentu izveidi. Uzsāktas pārrunas ar SIA
“ZZ Dats” par sabiedrības izstrādātā moduļa “Kadri” iespējamo izmantošanu.
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3. FINANŠU RESURSI UN DARBĪBAS REZULTĀTI

3.1. DIVOS IEPRIEKŠĒJOS GADOS IZPILDĪTAIS UN KĀRTĒJAM
GADAM PIEŅEMTAIS BUDŽETS

Bauskas novada pašvaldības budžets 2015.gadam apstiprināts 2015.gada 26.februārī ar
Bauskas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Bauskas novada pašvaldības
2015.gada budžetu”.
Ņemot vērā papildu apropriācijas izdevumiem, konsolidētā budžeta plānotais izdevumu
apjoms 2015.gadā pieauga no 22 775 966 EUR līdz 26 500 037 EUR. Gada laikā apstiprināti četri
grozījumi Bauskas novada domes saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Bauskas novada pašvaldības
2015.gada budžetu” – 25.jūnijā, 24.septembrī, 29.oktobrī un 22.decembrī.
Bauskas novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālo
budžetu veido ziedojumi un dāvinājumi.
Pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2015.gadā bija 25 881 392 EUR, pārsniedzot
plānoto par 0,7%. Konsolidētā budžeta izdevumi sastādīja 25 092 911 EUR jeb 94,7% no plānotā.

Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budžets 2014.-2016.g.
2014.gads
izpilde, EUR

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

-

2016.gads (ar 30.06.2016.
grozījumiem)

2015.gads
izpilde, EUR

2015/2014, %

plāns, EUR

2016/2015, %

28 673 638

25 881 392

90,3

23 793 341

91,9

32 485 124

25 092 911

77,2

26 837 750

107,0

3 811 486

788 481

X -

3 044 409

X

3 811 486 -

788 481

X

3 044 409

X

Bauskas novada pašvaldības 2016.gada ieņēmumu (attiecīgi arī izdevumu) plānā
mērķdotācija izglītības funkciju nodrošināšanai plānota astoņiem mēnešiem saskaņā ar likumu
„Par valsts budžetu 2016.gadam”.
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Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budžets 2014.-2016.g. (milj. EUR)

Pamatbudžeta ieņēmumi
Pamatbudžets ir budžeta galvenā daļa, un tā ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi,
nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, valsts budžeta
un pašvaldību budžetu transferti.
Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2015.gadā bija 25 870 945 EUR, t.i.
par 181 959 EUR jeb 0,7% vairāk nekā plānots un par 2 784 805 EUR jeb 9,7% mazāk kā
iepriekšējā gadā. Būtiskais ieņēmumu samazinājums izskaidrojams ar 2007.-2013.gada
plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanas pabeigšanu.
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Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2015.gadā

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2015.gadā sastādīja 43,4% no kopējiem pārskata
gada pamatbudžeta ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze 2015.gadam bija
11 023 020 EUR, bet faktiskie ieņēmumi sastādīja 11 111 623 EUR, t.i., par 0,8% vairāk. Pārskata
gadā saņemts arī par 2014.gadu nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums 107 680 EUR.
2016.gadam iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze noteikta 12 033 195 EUR.
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Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2014.-2016.g.
2016.gads (ar 30.06.2016.
grozījumiem)

2015.gads
2014.gads izpilde,
EUR

Nodokļu ieņēmumi

izpilde, EUR

2015/ 2014,
%

plāns, EUR

2016/ 2015,
%

12 972 095

13 570 885

104,6

14 451 833

106,5

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

10 852 676

11 219 303

103,4

12 115 493

108,0

Nekustamā īpašuma nodoklis

1 928 006

2 169 261

112,5

2 155 000

99,3

Azartspēļu nodoklis

44 244

46 339

104,7

46 340

100,0

Dabas resursu nodoklis

147 169

135 982

92,4

135 000

99,3

Nenodokļu ieņēmumi

196 930

157 525

80,0

223 842

142,1

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
īpašuma

852

4 126

484,3

3 500

84,8

Valsts un pašvaldības nodevas

14 355

14 017

97,6

13 165

93,9

Naudas sodi

76 366

8 215

10,8

6 800

82,8

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

1 148

2 620

228,2

1 446

55,2

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma
pārdošanas

104 209

128 547

123,4

198 931

154,8

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

1 164 358
28 341
13 762 368

1 278 163
19 127
10 486 932

109,8
67,5
76,2

1 258 617
624
7 502 274

98,5
3,3
71,5

Valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim

6 543 191

6 460 422

98,7

5 051 285

78,2

Transferti Eiropas Savienības
fondu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētiem projektiem

4 853 744

1 789 648

36,9

2 207

0,1

Dotācija no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda

2 009 172

1 583 348

78,8

2 367 932

149,6

Pārējie valsts budžeta transferti

356 261

653 514

183,4

80 850

12,4

No valsts budžeta daļēji
finansētām publiskām personām
Pašvaldību budžeta transferti

54 706
476 952

24 132
334 181

70,1

2 950
344 016

12,2
102,9

28 655 750

25 870 945

90,3

23 784 156

91,9

KOPĀ

-

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi 2015.gadā sastādīja 2 169 261 EUR, pārsniedzot
plānoto par 2,3%. Salīdzinot ar 2014.gadu, NĪN ieņēmumi bija par 12,5% jeb 241 255 EUR lielāki.
Būtiskākā ietekme uz ieņēmumu pieaugumu bija no nodokļa pieauguma ierobežojuma zemei
atcelšanas. NĪN ieņēmumu kopapjomā 248 976 EUR ir nodokļa parādi par iepriekšējiem gadiem,
ieskaitot soda sankcijas par NĪN maksāšanas pārkāpumiem.
NĪN parādi uz 2015.gada 31.decembri sastādīja 378 627 EUR, 2014.gada 31.decembri 442 961 EUR, 2013.gada 31.decembri – 443 380 EUR, 2012.gada 31.decembri - 470 514 EUR,
2011.gada 31.decembri - 423 525 EUR, uz 2010.gada 31.decembri - 316 374 EUR, uz 2009.gada
31.decembri – 223 913 EUR.
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Prasību par nekustamā īpašuma nodokli dinamika 2009.-2015.g. (EUR)

Bauskas novada pašvaldības NĪN administrēšanas datu bāzē uz 2015.gada 31.decembri
reģistrēti 31 953 NĪN maksātāju konti.
2015.gadā piešķirti NĪN atvieglojumi 12 881 EUR apmērā:
-

politiski represētajām personām 9 322 EUR;

-

par mājokli trūcīgajām personām 1 239 EUR apmērā;

-

daudzbērnu ģimenēm un aizbildņu ģimenēm 1 305 EUR;

-

par invaliditāti un ģimenēm, kurās ir invalīdi 981 EUR;

-

personām, kas piedalījušās Černobiļas AES avārijas seku likvidācijā 34 EUR.

Lai mazinātu nodokļu parādus, 2015.gadā:
-

pieņemti 446 lēmumi par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā ar zvērināta tiesu izpildītāja
palīdzību;

-

izsūtīts 1177 atgādinājums un informatīvas vēstules par nokavētiem NĪN
maksājumiem, 1263 brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi;

-

pieņemti 124 lēmumi un 61 akts par nodokļa pārrēķinu un datu atbilstības pārbaudi;

-

pieņemti 40 lēmumi par pašvaldības budžetā ieskaitāmo parādu un ar tiem saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu.

Nodokļa atbalsta pasākuma (NAP) ietvaros saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli
2015.gadā ir pieņemti 4 lēmumi par nokavējuma naudas dzēšanu, un sakarā ar samaksas termiņa
nepildīšanu atcelts 1 lēmums. NAP īstenošanas laikā no 2012.gada 1.oktobra līdz 2015.gada
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31.decembrim samaksāts NĪN pamatparāds 33 089 EUR un dzēsta nokavējuma nauda 14 391
EUR. NAP ietvaros pieņemto lēmumu izpilde turpināsies līdz 2017.gada 31.decembrim.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi 2016.gadā tiek plānoti 2 155 000 EUR, t.sk.
kārtējā gada ieņēmumi 1 944 000 EUR un NĪN iepriekšējo gadu parādi 211 000 EUR. NĪN
ieņēmumu īpatsvars pašvaldības plānoto ieņēmumu kopapjomā sastāda 9,2%.
Saskaņā ar likumu „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” pašvaldības budžetā tiek
ieskaitīti 25% no azartspēļu nodokļa ienākumiem par azartspēlēm, kas tiek organizētas attiecīgās
pašvaldības teritorijā. Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2015.gadā bija 46 339 EUR.
Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2016.gadā plānoti 46 340 EUR.
Pārskata gadā dabas resursu nodoklis saņemts 135 982 EUR apmērā, kas ir par 7,6% mazāk
nekā 2014.gadā.
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2016.gadā plānoti 135 000 EUR apmērā.
Nenodokļu ieņēmumus veido procentu ieņēmumi par depozītiem un kontu atlikumiem,
pašvaldību nodevas un naudas sodi, ko uzliek pašvaldība, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma
iznomāšanas un pārdošanas un citi nenodokļu ieņēmumi.
Pašvaldības budžetā tiek iemaksātas valsts nodevas - par apliecinājumiem un citu funkciju
pildīšanu bāriņtiesās, par civilstāvokļa aktu reģistrāciju, grozīšanu un papildināšanu, par uzvārda,
vārda un tautības ierakstu maiņu personu apliecinošos dokumentos, par dzīves vietas deklarēšanu.
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” ir noteikta un pašvaldības budžetā tiek iemaksāta
pašvaldības nodeva par būvatļauju saņemšanu.
Nenodokļu ieņēmumi 2015.gadā saņemti 157 525 EUR. Salīdzinājumā ar 2014.gadu
samazinājums par 20,0%, kas skaidrojams, galvenokārt, ar izmaiņām ieņēmumu klasifikācijā –
ieņēmumi no soda sankcijām par NĪN maksāšanas pārkāpumiem, sākot ar 2015.gadu, tiek
uzskaitīti NĪN ieņēmumos.
Pamatojoties uz budžeta iestāžu ieņēmumu dinamiku 2015.gadā un prognozēm, 2016.gadā
nenodokļu ieņēmumi plānoti 223 842 EUR, t.sk., 198 931 EUR paredzēts saņemt no nekustamā
īpašuma atsavināšanas.
2015.gadā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi saņemti 1 278 163
EUR apmērā, kas ir par 9,8% vairāk nekā 2014.gadā. Šajā sadaļā tiek uzskaitīti ieņēmumi par
komunālajiem pakalpojumiem, izglītības pakalpojumiem, kursu organizēšanu, par telpu nomu un
īri, būvvaldes un dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem, par biļešu realizāciju muzejos
un kultūras namos un citi ieņēmumi.
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Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2016.gadam plānoti 1 258 617
EUR.
Valsts budžeta transferti saņemti 10 486 932 EUR apmērā, tas ir par 23,8% mazāk nekā
2014.gadā. No saņemtajiem valsts budžeta transfertiem 1 789 648 EUR sastādīja transferti Eiropas
Savienības (ES) fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības (ĀFP) līdzfinansētajiem projektiem.
Maksājumi no valsts budžeta ir viens no lielākajiem pašvaldības ieņēmumu avotiem, un 2015.gadā
tie bija 40,5% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.
Valsts budžeta transferti 2016.gadam plānoti 7 502 274 EUR apjomā jeb 31,5% no
kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, t.sk. mērķdotācija izglītības funkciju nodrošināšanai
plānota 2016.gada astoņiem mēnešiem saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”.
Pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumus veido maksājumi, kas saņemti no citām
pašvaldībām par izglītības un sociālo funkciju, būvvaldes un bibliotēkas funkciju nodrošināšanu,
sadarbību tūrisma jomā, kā arī ES fondu projektu finansējums no vadošajiem partneriempašvaldībām, kas līdz ar 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu projektu īstenošanas
pabeigšanu, būtiski samazinājies. Līdz ar to pašvaldību transferti, salīdzinot ar 2014.gadu, bija par
29,9% mazāki un sastādīja 334 181 EUR.
Pašvaldības budžetu transfertu ieņēmumi 2016.gadam plānoti 344 016 EUR apmērā.

Pamatbudžeta izdevumi
Budžeta izdevumi atspoguļoti atbilstoši funkcionālajām kategorijām, kas raksturo
izdevumu struktūru atbilstoši veicamajām funkcijām – vispārējie valdības dienesti, sabiedriskā
kārtība un drošība, izglītība, ekonomiskā darbība, vides aizsardzība, pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana, veselība, kultūra un sports, sociālā aizsardzība.
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Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2014.- 2016.g.

2014.gads
izpilde, EUR

izpilde, EUR

Vispārējie valdības dienesti

2016.gads (ar 30.06.2016.
grozījumiem)

2015.gads
2015/ 2014,
%

plāns, EUR

2016/ 2015,
%

1 508 487

1 565 291

103,8

1 820 007

116,3

t.sk. pašvaldības budžeta parāda
darījumi

81 730

73 691

90,2

72 294

98,1

Sabiedriskā kārtība un drošība

141 988

142 096

100,1

152 661

107,4

Ekonomiskā darbība

6 515 461

1 949 223

29,9

4 176 186

214,2

Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana

3 451 497

727 629

21,1

294 660

40,5

3 630 676

3 305 347

91,0

3 942 921

119,3

1 346

643

47,8

2 987 571

2 619 813

87,7

2 471 925

94,4

12 286 341

12 840 081

104,5

11 597 565

90,3

1 949 951

1 928 651

98,9

2 366 736

122,7

32 473 318

25 078 774

77,2

26 822 661

107,0

Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
KOPĀ

-

0,0

Pamatbudžeta izdevumi 2015.gadā bija 25 078 774 EUR, salīdzinot ar iepriekšējo gadu par
22,8% mazāk. Būtiskais izdevumu samazinājums izskaidrojams ar ES fondu līdzfinansēto
projektu apguves apjoma samazināšanos, noslēdzoties ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas
periodam.
Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai izlietoti 1 565 291 EUR. Izpildvaras
jeb pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” nodrošina Bauskas
novada dome. Šo funkciju īstenošanu saskaņā ar apstiprināto Bauskas novada domes nolikumu
nodrošina ievēlētie deputāti, domes vadība, struktūrvienības, kā arī pagastu pārvalžu
administrācija. 2015.gadā pašvaldības pārvaldes darbības nodrošināšanai izlietoti 1 491 600 EUR
jeb 5,9% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Pašvaldības budžeta parāda darījumu nomaksai
(aizņēmumu procentu maksājumi un apkalpošanas maksa) izlietoti 73 691 EUR (0,3% no
kopējiem izdevumiem).
Sabiedriskās kārtības un drošības sadaļā paredzēti izdevumi Sabiedriskās kārtības nodaļas
un Dzimtsarakstu nodaļas darbības nodrošināšanai. Šajā sadaļā pārskata gadā izlietoti 142 096
EUR jeb 0,6% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
Ekonomiskajai darbībai (izdevumi būvvaldes, ceļu uzturēšanai, projektu īstenošanai,
tūrisma pasākumiem) izlietoti 1 949 223 EUR jeb 7,8% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
Noslēdzoties ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodam, pārskata gadā tika pabeigta
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2014.gadā uzsākto ERAF projektu īstenošana. Līdz ar to izdevumi saistībā ar ES fondu projektiem
samazinājās no 4,5 milj. EUR 2014.gadā līdz 0,1 milj. EUR 2015.gadā. Ceļu un ielu investīciju
projekti īstenoti ne tikai ES fondu, bet arī pašvaldības finansējuma ietvaros par 0,6 milj. EUR veikta Ziedoņu ielas un Biržu ielas, Bauskā seguma atjaunošana, Zemgaļu ielas, Bauskā seguma
rekonstrukcija, pabeigta Kalna un Zaļās ielas seguma atjaunošana, uzsākta gājēju un veloceliņa uz
Rītausmām, Īslīces pagastā būvniecība.
Vides aizsardzības pasākumiem izlietoti 727 629 EUR jeb 2,9% no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem.

Budžeta

sadaļā

paredzētie

līdzekļi

lietoti

atkritumu

un

notekūdeņu

apsaimniekošanai, vides piesārņojuma novēršanai un samazināšanai, ūdenssaimniecības attīstības
projektu īstenošanai. Pārskata gadā pabeigta ERAF līdzfinansēto ūdenssaimniecības projektu
īstenošana Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā, Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā un Vecsaules
pagasta Ozolaines ciemā, kopējie izdevumi sastādīja gandrīz 0,4 milj. EUR. Nozīmīgākās
investīcijas - saimniecisko notekūdeņu kanalizācijas tīkla rekonstrukcija apdzīvotā vietā
“Liellauki” Ceraukstes pagastā (40 743 EUR), dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas un
saimniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas izbūve apdzīvotā vietā “Tunkūni”
Brunavas pagastā (22 946 EUR), saimniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas izbūve
apdzīvotā vietā “Zvaigznes” Vecsaules pagastā (33 878 EUR).
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas sadaļā līdzekļi izlietoti komunālās
saimniecības uzturēšanai, ielu apgaismošanai, teritoriju labiekārtošanai un ikdienas uzturēšanas
darbu

veikšanai,

pašvaldību

dzīvojamā

fonda

uzturēšanai

un

remontiem,

īpašumu

apsaimniekošanai, teritoriālajai plānošanai, kā arī iestādes “Bauskas novada administrācija”
Attīstības un plānošanas nodaļas, Saimnieciskās nodaļas un Transporta nodaļas darbības
nodrošināšanai. Kopējie izdevumi 3 305 347 EUR jeb 13,2% no izdevumu kopapjoma.
Nozīmīgākās investīcijas - Īslīces pagasta pārvaldes ēkas fasādes vienkāršotā renovācija (49 869
EUR), apgaismojuma izbūve Mežotnes pagasta Strēlnieku ciemā (22 319 EUR), ielu
apgaismojuma izbūve Skolas un Stūrīšu ēkās, Ceraukstes pagastā (16 768 EUR), apkures sistēmas
izbūve Vecsaules pagasta pārvaldes ēkā (17 897 EUR). Pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošanā
ieguldīti 69 703 EUR.
Veselības veicināšanai izlietoti 643 EUR, atbalstot ikgadējos pasākumus veselības
veicināšanas jomā.
Atpūtas, kultūras un reliģijas budžeta sadaļā paredzētie līdzekļi lietoti sporta un kultūras
pasākumiem, sporta centram, bibliotēkām, muzejiem, kultūras namiem, kultūras un sporta
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darbinieku darbības nodrošināšanai. Šim mērķim izlietoti 2 619 813 EUR jeb 10,4% no kopējiem
pamatbudžeta izdevumiem.
Bauskas novada pašvaldības izdevumu kopapjomā lielākie izdevumi bija izglītībai –
12 840 081 EUR jeb 51,2% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi ietver pedagogu
un pārējā personāla atlīdzību, skolas ēku un telpu uzturēšanu, pirmsskolas bērnu un skolēnu
ēdināšanu, skolēnu pārvadājumus, norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un
citus izdevumus izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai. No pašvaldības līdzekļiem tika
nodrošinātas brīvpusdienas (254 925 EUR) visiem Bauskas novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestāžu obligātās pirmsskolas izglītības, 4.klašu (līdz 2014./2015.gada mācību gada
beigām) un 5.-9.klašu izglītojamajiem, apmaksātas mācību ekskursiju ieejas biļetes (14 182 EUR),
papildināti bibliotēku krājumi (35 465 EUR) un mācību līdzekļi un materiāli (108 768 EUR).
Izglītības iestāžu investīciju projekti īstenoti par 1 743 774 EUR, tostarp izglītības iestāžu
infrastruktūras uzlabošanai un materiāli tehniskās bāzes modernizācijai 1 014 031 EUR, Bauskas
valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkās energoefektivitātes uzlabošanai 430 220 EUR,
Bauskas pilsētas pamatskolas sporta zāles renovācijai 299 523 EUR.
Sociālajai
nodrošināšanai,

aizsardzībai
savstarpējiem

(Sociālā

dienesta,

norēķiniem

par

bāriņtiesas
sociālās

un

aprūpes

pansionāta
iestāžu

darbības

sniegtajiem

pakalpojumiem, mājas aprūpētāju darba nodrošināšanai un sociālo pabalstu izmaksai) izlietoti 1
928 651 EUR jeb 7,7% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Līdztekus valsts noteiktajiem
obligātajiem pabalstiem - garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts, dzīvokļu pabalsts un
pabalsts ārkārtas situācijās, pašvaldība 2015.gadā izmaksāja pabalstus brīvpusdienām pirmsskolas
un skolas vecuma bērniem, mācību gada uzsākšanai, daļēju medicīnisko izdevumu samaksai,
audžuģimenēm un bērniem bāreņiem, aizbildnim bērna uzturēšanai un dzīvokļa pabalstu bērnam
bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pabalstu transporta izdevumu samaksai
personām ar kustību traucējumiem, vienreizēju pabalstu personām, kuras atgriezušās no
ieslodzījuma, pabalstu pirts apmeklējumam, apbedīšanas pabalstu.
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Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra 2015.gadā

Izdevumu struktūrā lielāko izdevumu daļu veido uzturēšanas izdevumi, kas 2015.gadā sastādīja
88,9% no izdevumu kopapjoma jeb 22 301 863 EUR. Uzturēšanas izdevumi ietver kārtējos
izdevumus (atlīdzība, preces un pakalpojumi), procentu izdevumus, subsīdijas, dotācijas un
sociālos pabalstus, transfertus. Savukārt kapitālie izdevumi bija 11,1% no izdevumu kopapjoma
jeb 2 776 835 EUR.
Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2014.- 2016.g
2016.gads (ar 30.06.2016.
grozījumiem)

2015.gads
2014.gads
izpilde, EUR
izpilde, EUR

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

2015/ 2014, %

plāns, EUR

2016/ 2015, %

21 788 689

22 301 863

102,4

21 718 421

97,4

20 692 683

20 943 196

101,2

20 581 974

98,3

12 598 930

13 182 521

104,6

12 422 838

94,2

48 136

33 835

70,3

19 946

59,0

559 823

542 355

96,9

701 437

129,3

488 047

782 477

160,3

415 064

53,0

10 684 629

2 776 835

26,0

5 104 240

183,8

77,2

26 822 661

107,0

32 473 318

76
25 078 774

-
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Ziedojumi un dāvinājumi
Bauskas novada pašvaldības speciālo budžetu veido ziedojumi un dāvinājumi.
Pārskata gadā ziedojumos un dāvinājumos saņemti 10 446 EUR:
-

Iestāde “Bauskas novada administrācija” - 7 915 EUR, tajā skaitā no AS “SEB banka”
1 200 EUR Bauskas novada svētku organizēšanai un 215 EUR pasākumam “Gada
skolotājs 2015”; no AS “SWEDBANK” 500 EUR Bauskas novada svētku organizēšanai;
no SIA „Gaižēni’ 6 000 EUR naudas balvām Bauskas novada vispārējo izglītības iestāžu
9.klašu absolventiem par augstiem mācību sasniegumiem.

-

Iestāde “Bauskas Valsts ģimnāzija” – fizisko un juridisko personu ziedojumi 1 584 EUR
12.klases skolnieces Annijas Varkales dalībai starptautiskajā matemātikas olimpiādē
Taizemē.

-

Iestāde “Vecsaules pamatskola” - fizisko personu ziedojumi 75 EUR Vecsaules
pamatskolas jubilejas pasākumam.

-

Iestāde “Codes pamatskola” - fizisko personu ziedojumi 372 EUR Codes pamatskolas
jubilejas pasākumam.

-

Iestāde “Īslīces pagasta pārvalde” – no SIA “Gaižēni” 500 EUR sporta pasākumu
organizēšanai.
2015.gadā izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem sastādīja 14 137 EUR. Ziedojumu

un dāvinājumu izlietojums veikts atbilstoši ziedojumu – dāvinājumu mērķiem.
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3.2. ILGTERMIŅA SAISTĪBAS

Bauskas novada pašvaldības aizņēmumu saistības
Bauskas novada pašvaldības aizņēmumu saistības uz 31.12.2015. bija 16 069 414 EUR.
Pēc aizdevēja saistību apjoms uz 31.12.2015. iedalās - aizņēmumi no Valsts kases
16 062 950 EUR un aizņēmumi no Vides investīciju fonda 6 464 EUR.
Pārskata gadā ir veikta aizņēmumu pamatsummas atmaksa 2 808 611 EUR apmērā, bet
saņemti aizņēmumi 2 192 775 EUR apmērā.
2015.gadā saņemto aizņēmumu izmantošanas mērķi (EUR, %)
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Bauskas novada pašvaldības aizņēmumu saraksts uz 31.12.2015. (EUR)

Nr.
Aizdevējs Mērķis
p.k.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu
instrumenta projekta
Valsts
„Atjaunojamo
kase
energoresursu
izmantošanas potenciāls
Bauskas novadā”
īstenošanai
Vides
Codes pagasta
investīciju notekūdeņu
fonds
rekonstrukcijai
ERAF projekta „Uzvaras
ielas rekonstrukcija no
Valsts
Brīvības bulvāra līdz
kase
Baznīcas ielai Bauskas
pilsētā” īstenošanai
ERAF projekta „PII
„Pasaulīte” ēkas Dārza
Valsts
ielā 3 rekonstrukcija un
kase
ēku Saules ielā 8
renovācija” īstenošanai
Valsts
Uzvaras vidusskolas
kase
sporta zāles būvniecībai
ELFLA projekta
Valsts
„Ozolaines ielas
kase
rekonstrukcija”
īstenošanai
Valsts
Brunavas pašvaldības
kase
autoceļu remontam
ERAF projekta
„Jauncodes ciema ūdens
Valsts
apgādes sistēmas
kase
Dreņģerkalns
rekonstrukcija”
īstenošanai
Komunālās saimniecības
Valsts
traktora iegādei
kase
(Mežotnes pagasts)

Līguma
Atmaksas
parakstīšan
termiņš
as datums

Parāds
Parāds uz
uz
pārskata
pārskata
perioda
perioda
sākumu
beigām

02.11.2009.

20.12.2015.

4 408

0

07.10.2003.

01.10.2018.

8 609

6 464

02.11.2009.

20.10.2019.

62 241

49 777

02.11.2009.

20.07.2019.

76 385

59 408

09.08.2005.

05.03.2021.

99 086

83 840

22.04.2009.

20.12.2015.

16 873

0

20.05.2010.

20.06.2015.

2 240

0

20.05.2010.

20.09.2026.

31 554

28 866

20.05.2010.

20.12.2017.

15 708

10 464
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10.

Valsts
kase

11.

Valsts
kase

12.

Valsts
kase

13.

Valsts
kase

14.

Valsts
kase

15.

Valsts
kase

16.

Valsts
kase

17.

Valsts
kase

18.

Valsts
kase

19.

Valsts
kase

20.

Valsts
kase

21.

Valsts
kase

22.

Valsts
kase

23.

Valsts
kase

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

20.05.2010.

20.02.2018.

8 055

5 575

24.05.2010.

20.01.2027.

656 211

602 643

24.05.2010.

20.07.2027.

229 673

211 660

24.05.2010.

20.08.2016.

27 082

11 607

24.05.2010.

20.07.2026.

223 229

204 230

24.05.2010.

20.03.2016.

38 460

7 692

24.05.2010.

20.12.2020.

56 995

47 496

24.05.2010.

20.03.2016.

27 895

5 579

24.05.2010.

20.03.2016.

37 969

7 593

24.05.2010.

20.10.2015.

40 387

0

24.05.2010.

20.07.2032.

219 626

207 253

24.05.2010.

20.12.2027.

126 596

116 857

24.05.2010.

20.12.2033.

636 177

602 695

24.05.2010.

20.02.2018.

39 954

27 661
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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

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
pārrobežu sadarbības
projekta „Kopējie ūdens
apsaimniekošanas
pasākumi pārrobežu
Lielupes baseinā”
īstenošanai
Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības
projekta „Radvilišķi Bauska starpkultūru
sadarbības attīstība”
īstenošanai
ELFLA projekta
„Publiskās
infrastruktūras
sakārtošana Vecsaules
pagastā” īstenošanai
ERAF projekta „Bauskas
pilsētas PII
infrastruktūras attīstība”
īstenošanai

24.05.2010.

20.12.2020.

35 822

29 852

24.05.2010.

20.04.2028.

2 024 988

1 874 990

24.05.2010.

20.04.2028.

414 909

384 175

24.05.2010.

20.04.2028.

390 937

361 978

24.05.2010.

20.08.2033.

797 591

755 052

24.05.2010.

20.11.2018.

219 168

164 376

24.05.2010.

20.12.2020.

46 511

38 759

02.05.2011.

20.09.2021.

28 127

0

02.05.2011.

20.12.2015.

5 790

0

02.05.2011.

20.03.2015.

1 727

0

02.05.2011.

20.04.2031.

537 931

492 692
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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.
43.

Valsts
kase
Valsts
kase

44.

Valsts
kase

45.

Valsts
kase

46.

Valsts
kase

ELFLA projekta „Gailīšu
pagasta Uzvaras ciema
infrastruktūras
labiekārtošana un
saglabāšana” īstenošanai
ELFLA projekta „A2
autoceļa „Dāviņu skolaTeņi” rekonstrukcija”
īstenošanai
ELFLA projekta „Gailīšu
pagasta Pāces ciema
autoceļu rekonstrukcija”
īstenošanai
ELFLA projekta
„Mežotnes 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
ERAF projekta „Bauskas
pils- sociālekonomiski
nozīmīga kultūras
mantojuma objekta
atjaunošanas II kārta”
īstenošanai

20.06.2011.

20.06.2016.

9 476

2 703

20.06.2011.

20.12.2015.

27 246

0

20.06.2011.

20.03.2015.

2 100

0

20.06.2011.

20.03.2015.

3 574

0

20.06.2011.

20.12.2015.

25 992

0

20.06.2011.

20.06.2016.

17 359

4 468

09.09.2011.

20.12.2024.

473 263

425 952

Transporta iegādei

28.12.2011.

20.07.2016.

3 740

1 241

Transporta iegādei

20.02.2012.

20.02.2017.

23 792

13 217

20.02.2012.

20.02.2017.

42 234

23 463

21.03.2012.

20.06.2015.

3 367

0

13.04.2012.

20.02.2022.

329 998

284 478

Vispārējās izglītības
iestādes „Mežotnes
internātvidusskola”
energoefektivitātes
uzlabošanai
ELFLA projekta
„Aprīkojuma iegāde un
remontdarbi Bauskas
novada izglītības iestāžu
pakalpojumu
uzlabošanai” īstenošanai
SIA „Īslīces ūdens”
pamatkapitāla
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47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.
54.

55.

palielināšanai Kohēzijas
fonda projekta
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Īslīces pagastā”
īstenošanai
ELFLA projekta
„Bauskas novada
Valsts
bibliotēku rekonstrukcija
kase
un aprīkošana”
īstenošanai
ERAF projekta „Bauskas
Vides
novada Gailīšu pagasta
investīciju Pāces ciema
fonds
ūdenssaimniecības
attīstība” īstenošanai
Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības
programmas projekta
Valsts
„Uzņēmējdarbības
kase
atbalsta bibliotēku
pārrobežu sadarbības
tīkla izveidošana”
īstenošanai
KPFI projekta
„Daudzfunkcionālā
Valsts
centra „Strēlnieki”
kase
energoefektivitātes
paaugstināšana”
īstenošanai
ERAF projekta „Bauskas
Vides
novada Vecsaules
investīciju pagasta Ozolaines ciema
fonds
ūdenssaimniecības
attīstība” īstenošanai
SIA „Bauskas
ūdenssaimniecība”
pamatkapitāla
Valsts
palielināšanai Kohēzijas
kase
fonda projekta
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Bauskā” īstenošanai
Valsts
Bauskas Rātsnama
kase
rekonstrukcijai, 3.kārta
ERAF projekta
Valsts
„Tranzītielu sakārtošana
kase
Bauskā” īstenošanai
Latvijas-Lietuvas
Valsts
pārrobežu sadarbības
kase
projekta „Ilgtspējīga

27.04.2012.

20.03.2015.

2 565

0

06.06.2012.

01.04.2022.

26 820

0

09.08.2012.

20.08.2022.

169 076

0

21.08.2012.

20.09.2016.

65 876

28 232

30.08.2012.

01.07.2022.

22 302

0

16.10.2012.

20.10.2022.

307 340

268 923

30.01.2013.

20.01.2033.

337 046

318 642

20.05.2013.

20.12.2035.

1 712 877

1 413 108

19.06.2013.

20.06.2033.

730 251

679 643
34

Bauskas novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats

56.

Valsts
kase

57.

Valsts
kase

58.

Valsts
kase

59.

Valsts
kase

60.

Valsts
kase

61.

Valsts
kase

62.

Valsts
kase

63.

Valsts
kase

lietusūdens kanalizācijas
apsaimniekošana
Lielupes baseina vides
kvalitātes uzlabošanai”
īstenošanai
Bauskas novada
izglītības iestāžu
infrastruktūras
uzlabošanai un materiāli
tehniskās bāzes
modernizācijai
ERAF projekta „Bauskas
novada Mežotnes pagasta
Garozas ciema
ūdenssaimniecības
attīstība” īstenošanai
ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada
Codes pagasta Guntu
ciemā” īstenošanai
ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada
Codes pagasta Jauncodes
ciemā” īstenošanai
SIA „Īslīces ūdens”
pamatkapitāla
palielināšanai ERAF
projekta
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Bauskas novada Īslīces
pagasta Ādžūnu ciemā”
īstenošanai
ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada
Gailīšu pagasta Mūsas
ciemā” īstenošanai
Informācijas tehnoloģiju
aprīkojuma iegāde
Bauskas novada
izglītības iestādēm
Vispārējās izglītības
iestādes „Mežotnes
internātvidusskola”
katlumājas renovācijas
remontdarbu veikšana un
materiāli tehniskās bāzes
modernizācija

19.06.2013.

20.12.2032.

842 976

796 144

19.06.2013.

20.06.2023.

104 689

92 373

07.08.2013.

20.06.2016.

17 354

5 786

20.12.2017.

43 272

28 848

07.08.2013.

20.07.2023.

124 551

110 316

03.09.2013.

20.06.2018.

50 559

36 120

01.10.2013.

20.09.2016.

17 530

7 512

01.10.2013.

20.09.2023.

135 310

119 846

07.08.2013.
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64.

Valsts
kase

65.

Valsts
kase

66.

Valsts
kase

67.

Valsts
kase

68.

Valsts
kase

69.

Valsts
kase

70.

Valsts
kase

71.

Valsts
kase

Valsts
kase
72.

73.

Valsts
kase

Ūdensvada un sadzīves
kanalizācijas izbūve
Pārupes, Īslīces un
Stacijas ielā" īstenošanaiārkārtas situācijas
novēršanai
Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta
iegādei
Bauskas novada
pašvaldības vispārējās
izglītības iestādes
„Mežotnes
internātvidusskola”
materiāli tehniskās bāzes
nodrošināšana
ELFLA projekta
„Grenctāles kultūras
nama pieejamības
uzlabošana -2.kārta”
īstenošanai
ELFLA projekta
„Multimediju studija
jauniešiem” īstenošanai
Bauskas novada
izglītības iestāžu mācību
klašu aprīkojuma un
daudzfunkciju iekārtu
iegādei
SIA „Īslīces ūdens”
pamatkapitāla
palielināšanai ERAF
projekta
„Ūdenssaimniecības
attīstība Bauskas novada
Īslīces pagasta Bērzu
ciemā” īstenošanai
Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta
(autobusu) iegādei
Bauskas novada
pirmsskolas izglītības
iestādes „Zīlīte” materiāli
tehniskās bāzes
nodrošināšanai
Ūdensvada un sadzīves
kanalizācijas izbūvei
Pārupes, Īslīces un

01.10.2013.

20.03.2018.

47 749

33 057

10.10.2013.

20.10.2018.

42 458

31 844

20.11.2013.

20.11.2015.

7 802

0

20.11.2013.

20.12.2015.

19 228

0

20.11.2013.

20.11.2015.

5 507

0

20.11.2013.

20.11.2018.

43 756

32 817

12.12.2013.

20.12.2023.

134 564

119 612

28.01.2014.

20.01.2021.

290 447

243 978

28.01.2014.

20.01.2016.

36 526

7 304

17.02.2014.

20.02.2024.

86 986

77 583
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74.

Valsts
kase

Valsts
kase
75.

Valsts
kase
76.

Valsts
kase
77.

Valsts
kase
78.

Valsts
kase
79.

Valsts
kase
80.

Valsts
kase
81.

82.

Valsts
kase

Stacijas ielā-ārkārtas
situācijas novēršanai
Bauskas Rātsnama
rekonstrukcijas 3.kārtas
(interjera aprīkojuma
iegāde) īstenošanai
Bauskas Valsts
ģimnāzijas un Bauskas
sākumskolas ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšana
Bauskas novada
pašvaldības izglītības
iestāžu informācijas
tehnoloģiju aprīkojuma
iegādei
ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība
Bauskas novada Dāviņu
pagasta Dāviņu ciemā”
īstenošanai
ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība
Bauskas novada
Brunavas pagasta
Grenctāles ciemā”
īstenošanai
ERAF projekta „Rīgas
ielas posma
rekonstrukcija
uzņēmējdarbības
attīstībai” īstenošanai
Prioritārā investīciju
projekta „Rīgas ielas
posma rekonstrukcija
uzņēmējdarbības
attīstībai” īstenošanai
ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība
Bauskas novada
Ceraukstes pagasta
Mūsas ciemā”
īstenošanai
Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības
programmas projekta
„Ilgtspējīga lietusūdens

19.03.2014.

20.12.2016.

10 468

5 236

15.05.2014.

20.05.2044.

641 196

1 071 416

16.06.2014.

20.06.2017.

59 444

35 670

16.06.2014.

20.09.2019.

96 178

71 150

16.06.2014.

20.12.2019.

110 480

70 824

16.06.2014.

20.12.2027.

466 858

311 319

16.06.2014.

20.06.2017.

40 372

24 228

22.07.2014.

20.12.2020.

62 555

70 317

22.07.2014.

20.12.2019.

56 277

45 024
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Valsts
kase
83.

Valsts
kase
84.

Valsts
kase
85.

Valsts
kase
86.

Valsts
kase
87.

Valsts
kase
88.

Valsts
kase
89.

kanalizācijas
apsaimniekošana
Lielupes baseina vides
kvalitātes uzlabošanai”
īstenošanai
ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība
Bauskas novada
Vecsaules pagasta
Vecsaules ciemā”
īstenošanai
Bauskas novada
izglītības iestāžu
infrastruktūras
uzlabošanai un materiāli
tehniskās bāzes
modernizācijai
ERAF projekta „Kraujas
ielas posma
rekonstrukcija
uzņēmējdarbības
attīstībai” īstenošanai
Prioritārā investīciju
projekta „Kraujas ielas
posma rekonstrukcija
uzņēmējdarbības
attīstībai” īstenošanai
KPFI projekta
„Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana
Bauskas novadā,
iegādājoties divus jaunus
rūpnieciski ražotus
elektromobiļus”
īstenošanai
ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība
Bauskas novada
Mežotnes pagasta
pagasta Jumpravas
ciemā” īstenošanai
ERAF projekta
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība
Bauskas novada
Mežotnes pagasta
Mežotnes ciemā”
īstenošanai

22.07.2014.

20.12.2021.

362 780

145 008

22.07.2014.

20.03.2032.

496 997

468 195

15.09.2014.

20.12.2018.

60 927

31 650

15.09.2014.

20.09.2017.

10 118

6 440

15.09.2014.

20.06.2017.

32 316

14 657

15.09.2014.

20.03.2019.

68 139

44 307

15.09.2014.

20.12.2019.

713

53 890
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90.

Valsts
kase

91.

Valsts
kase

92.

Valsts
kase

93.
94.
95.

96.

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

97.

Valsts
kase

98.

Valsts
kase
Valsts
kase

99.

100
.

Valsts
kase

Valsts
kase
101
.

102
.
103
.

Valsts
kase

Valsts
kase

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

15.09.2014.

20.09.2018.

57 041

41 833

08.10.2014.

20.09.2034.

318 194

302 100

10.10.2014.

20.12.2018.

22 611

16 968

16.10.2014.

20.10.2024.

59 987

54 000

30.10.2014.

20.03.2024.

75 127

67 023

23.01.2015.

20.01.2019.

0

48 720

18.03.2015.

20.03.2018.

0

64 814

18.03.2015.

20.03.2025.

0

107 122

18.05.2015.

20.05.2025.

0

36 001

18.05.2015.

20.05.2020.

0

193 581

20.05.2015.

20.05.2025.

0

35 830

20.05.2015.

20.12.2018.

0

37 276

12.06.2015.

20.05.2035.

0

387 135

21.07.2015.

20.07.2022.

0

54 708
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104
.
105
.
106
.
107
.
x

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Kopā

Bauskas pilsētas
pamatskolas sporta zāles
renovācijai
Zemgaļu ielas, Bauskā
seguma rekonstrukcijai
Gājēju un veloceliņa uz
Rītausmām, Īslīces
pagastā būvniecībai
Aprīkojuma iegādei
Bauskas novada
pašvaldības izglītības
iestādēm
x

20.08.2015.

20.08.2035.

0

299 523

16.09.2015.

20.09.2025.

0

58 458

18.09.2015.

20.09.2040.

0

165 496

16.10.2015.

20.10.2018.

0

23 051

x

x

16 685
250

16 069
414

Aizņēmumu saņemšanas un atmaksas apmēri (milj. EUR)
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Galvojumi
Neatmaksāto galvojumu apjoms uz 2015.gada 31.decembri sastādīja 2 952 242 EUR.
Bauskas novada pašvaldības galvojumu saraksts uz 31.12.2015. (EUR)

Aizdevējs

Mērķis

Aizņēmējs

Līguma
Pārskata Pārskata
Atmaksas Galvojuma
parakstīšanas
perioda
perioda
termiņš
summa
datums
sākumā
beigās

Valsts
kase

Kohēzijas fonda
projekta
"Ūdenssaimniecības SIA "Bauskas
pakalpojumu
ūdens"
attīstība Bauskā"
īstenošanai

21.12.2012. 20.12.2032.

383 989

Valsts
kase

Kohēzijas fonda
projekta "Siltuma
ražošanas
SIA"Bauskas
efektivitātes
siltums"
paaugstināšana
Bauskā" īstenošanai

20.11.2015. 20.11.2035.

2 594 247

0 2 594 247

2 978 236

383 989 2 952 242

Kopā

x

x

x

x

383 989

357 995

41

Bauskas novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats

3.3. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS
Bauskas novada nekustamā īpašuma bilances vērtību sadalījums pa īpašuma veidiem
31.12.2015 (EUR).
Nekustamā īpašuma

Bilances vērtība

Bilances vērtība

Izmaiņas

veids

31.12.2014.

31.12.2015.

pieaugums +
samazinājums -

Dzīvojamās ēkas

2 036 280

1 940 467

-95 813

Nedzīvojamās ēkas

20 632 845

20 740 662

+107 817

Transporta būves

17 165 674

15 649 558

-1 516 116

Zeme zem ēkām un
būvēm
Kultivētā zeme

4 294 982

4 223 470

-71 512

2 726 715

2 702 043

-24 672

Atpūtai un izklaidei
izmantojamā zeme
Pārējā zeme

160 261

179 236

+18 975

2 767 515

2 748 243

-19 272

Inženierbūves

7 182 685

7 255 238

+72 553

Pārējais nekustamais
īpašums
Turējumā nodotā
pašvaldību zeme
Turējumā nodotās valsts
un pašvaldību ēkas un
būves

1 634 869

1 484 469

-150 400

216 116

216 116

0

0

1 067 326

+1 067 326

Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošās un piekrītošās zemes sadalījums pa iestādēm
uz 31.12.2015 ( ha).
Iestādes nosaukums

Platība/ha

%

Bauskas novada administrācija

294

8.4

Brunavas pagasts

384

10.9

Ceraukstes pagasts

294

8.4

Codes pagasts

411

11.7

Dāviņu pagasts

323

9.2

Gailīšu pagasts

738

21.0
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Īslīces pagasts

345

9.8

Mežotnes pagasts

229

6.5

Vecsaules pagasts

494

14.1
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3.4. LĪDZDALĪBA KAPITĀLSABIEDRĪBU KAPITĀLĀ
Bauskas novada dome ir kapitāldaļu turētāja astoņās kapitālsabiedrībās un tās bilancē kā
līdzdalība radniecīgo (ieguldījuma īpatsvars pamatkapitālā ir lielāks par 50%) un asociēto
(ieguldījuma īpatsvars pamatkapitālā ir mazāks par 30%) uzņēmumu kapitālā uzskaitīti
ieguldījumi deviņu kapitālsabiedrību pamatkapitālos, kopsummā 5 559 626 EUR.
Ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālā 31.12.2015. (euro)

Nr.

Kapitālsabiedrības
nosaukums

Ieguldījums
uz
31.12.2014.

Ieguldījums
31.12.2015.

1.

SIA „Bauskas slimnīca”

686 582

686 582

100

2.

SIA „Zemgales mutes
veselības centrs”

105 292

105 292

100

3.

SIA „Bauskas
zobārstniecība”

9 371

9 371

100

4.

SIA „Vides serviss”

318 097

318 097

100

5.

SIA „Bauskas ūdens”

2 158 546

2 158 546

100

6.

SIA „Bauskas siltums”

930 087

930 087

100

7.

SIA „Īslīces ūdens”

1 231 609

1 350 854

8.

SIA „Zemgales EKO”

797

797

Kopā:

5 440 381

5 559 626

Izmaiņas Līdzdalība
%
+/-

+119 245 100
28.014
+119 245

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.
Pašvaldības kapitālsabiedrību darbības rezultāti 2015. gadā (euro)
(saskaņā ar iesniegtajiem gada pārskatiem)
Kapitālsabiedrība Darbības veids
SIA „Bauskas
slimnīca”

veselības aprūpe

Vidējais
uzņēmumā Neto
nodarbināto apgrozījums
skaits
125

2 328 288

Peļņa (+)
vai
zaudējumi
(-)
161 408
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SIA „Zemgales
mutes veselības
centrs”

zobārstniecības
pakalpojumi

19

242 986

29

SIA „Bauskas
zobārstniecība”

zobārstniecības
pakalpojumi

15

193 834

-11 286

SIA „Vides
serviss”

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

169

2 431 979

5 440

SIA „Bauskas
ūdens”

ūdens ieguve un padeve
patērētājam, notekūdeņu
savākšana, novadīšana
uz attīrīšanas ietaisēm,
attīrīšanas procesa
veikšana

23

572 448

1 391

SIA „Bauskas
siltums”

siltumenerģijas
ražošana, pārvalde un
realizācija

24

1 519 572

777

SIA „Īslīces
ūdens”

komunālie pakalpojumi,
apkure, sanitārtehniskie
darbi

19

287 520

-61 846

SIA „Zemgales
EKO”

atkritumu apstrāde un
izvietošana, sanitārija
u.c. atkritumu
apsaimniekošanas
pakalpojumi

47

1 391 365

197 505
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4. PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA
ĪSTENOŠANAI
Projektu sagatavošana un administrēšana
Bauskas novada pašvaldība 2015.gadā turpināja īstenot Eiropas Savienības (ES) fondu
finansētos projektus, kas atbilda ES 2007.-2013.gadam plānošanas perioda prioritātēm un
atbalstāmajām rīcībām, Bauskas novada attīstības un plānošanas dokumentos noteiktajām vidēja
termiņa prioritātēm, tādejādi veicinot Bauskas novada līdzsvarotu attīstību.
2015.gadā tika pabeigta vairāku iepriekšējā plānošanas periodā uzsākto projektu
īstenošana, kā arī uzsākti vairāki projekti, kuri daļēji tika īstenoti pārskata periodā. 2015.gadā ir
strādāts pie projektiem par kopējo summu 9 350 949,60 EUR, no tiem pašvaldības līdzfinansējums
2 196 727,39 EUR, piesaistītais ES finansējums 6 992 355,49 EUR, valsts budžeta dotācija 161 2
16,72 EUR, citi finansējuma avoti – 650,00 EUR.
Nr. Projekta nosaukums

1

2

3

Bauskas novada
administrācijas īstenotie
projekti 2015. gadā
Bauskas novada
iestāžu/kapitālsabiedrību
īstenotie projekti
2015.gadā
Bauskas novada
administrācijas un
biedrību īstenotie
projekti 2015.gadā
KOPĀ

Kopējās
projekta
izmaksas
(EUR)

Publiskais
finansējums
(ES, Valsts
budžeta
dotācija, cits)
(EUR)

Pašvaldības
līdzfinansējums
(EUR)

6 344 843,4
EUR

4 595 299,28
EUR

1 749 544,12
EUR

2 985 622,92
EUR

2 541 687,88
EUR

443 935,04 EUR

20 483,28 EUR

17 235,05 EUR

3 248,23 EUR

9 350 949,60
EUR

7 154 222,21
EUR

2 196 727,40
EUR

Bauskas novada administrācija 2014.gadā izstrādāja vairākus projektu pieteikumus
biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” projektu konkursā un saņēma Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu to īstenošanai. Apstiprinātie
projektu pieteikumi tika īstenoti arī 2015.gadā.
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Tāpat 2015.gadā turpinājās darbs pie projektu ilgtspējas nodrošināšanas, atskaišu un
kontrolējošo institūciju auditu rezultātā pieprasītās dokumentācijas gatavošanas virknei
iepriekšējos gados īstenoto projektu, daļā no tiem 2015.gadā pašvaldībai tika atmaksāts arī
atlikušais finansējums.
Saistībā ar to, ka 2015.gadā vēl netika izsludināti ES finansēto projektu konkursi jaunā
2014. – 2020.gada plānošanas perioda ietvarā, jaunas investīcijas ar projektu starpniecību tika
piesaistītas no valsts atbalsta programmām. Taču plānojot darbu jaunajā 2014. – 2020.gada
plānošanas periodā, tika izstrādāti koncepti Bauskas novada plānotajiem 19 investīciju projektiem.
Notika nepārtraukta informācijas apmaiņa ar tām ministrijām, kuras pārrauga specifisko atbalsta
mērķu (SAM) ieviešanu.
2015.gada nogalē, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izstrādāti vai aktualizēti sekojoši
dokumenti:
-

Bauskas novada Attīstības programmas rīcību plāna izpildes atskaite uz 2016.gada
1.janvāri;

-

Bauskas

novada

Attīstības

programmas

2012.-2018.gadam

2.īstenošanas

uzraudzības pārskats;
-

Bauskas novada plānotie investīciju projekti;

-

Investīciju plāns;

-

Bauskas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam.

-

2015.gadā izstrādāti divi stratēģiskās plānošanas dokumenti.

Saskaņā ar Bauskas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumu „Par Bauskas novada
sporta attīstības stratēģijas 2016.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu”,
lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu sporta nozares attīstību
atbilstoši Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2012.2030.gadam, aktualizētu sporta nozares vidējā termiņa prioritātes un
uzdevumus to īstenošanai, kā arī izstrādātu detalizētu rīcības plānu,
kas ietver konkrētu pasākumu kopumu sporta jomas attīstībai un
sadarbības veicināšanai starp sporta dzīvē iesaistītajām institūcijām
novadā, reģionā, Latvijā un ārvalstīs, ir izstrādāta Bauskas novada
sporta attīstības stratēģija 2016.-2022.gadam.
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Saskaņā ar Bauskas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumu „Par Bauskas
novada kultūras attīstības stratēģijas 2016.-2020.gadam izstrādes
uzsākšanu”, lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu kultūras
nozares attīstību atbilstoši Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijai 2012.-2030.gadam, aktualizētu kultūras nozares vidējā
termiņa prioritātes un uzdevumus to īstenošanai, kā arī izstrādātu
detalizētu rīcības plānu, kas ietver konkrētu pasākumu kopumu
kultūras jomas attīstībai un sadarbības veicināšanai starp kultūras
dzīvē iesaistītajām institūcijām novadā, reģionā, Latvijā un ārvalstīs,
ir izstrādāta Bauskas novada kultūras attīstības stratēģija 2016.2022.gadam.
Bauskas novada sporta attīstības stratēģija 2016.-2022.gadam un Bauskas novada
kultūras attīstības stratēģija 2016.-2022.gadam tika apstiprinātas 2015.gada 22.decembra domes
sēdē.

Joma: e- pakalpojumi
Pārskata gadā pabeigta Eiropas Reģionālās attīstītības fonda projekta „Publisko interneta
pieejas punktu attīstība Bauskas novadā”
īstenošana,
Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/038/023.
Projekta mērķis bija paaugstināt piekļuves
iespējas internetam Bauskas novadā pēc
iespējas plašākām sabiedrības grupām,
nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un
komercsabiedrību

piedāvātajiem

elektroniskajiem

pakalpojumiem

informācijai,

veicinātu

iekļaušanos

lai

sabiedrības

un

iedzīvotāju
sociālajos,

ekonomiskajos un kultūras procesos un
uzlabotu viņu dzīves kvalitāti. Bauskas
novada pašvaldība projekta ietvaros izveidoja 24 publiskos interneta pieejas punktus, tai skaitā 13
jaunus publiskos interneta pieejas punktus, no kuriem astoņas bezvadu zonas (piecas Bauskas
pilsētā, vienu Īslīces pagastā, vienu Gailīšu pagastā un vienu Vecsaules pagastā), vietās ar lielāko
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cilvēku blīvumu. Projektā tika iegādāti 53 datori ar nepieciešamo programmatūru, 12
daudzfunkcionālās iekārtas,13 tīkla iekārtas, izveidoti 3 datortīkli. Projekta kopējās izmaksas 90
990,00 EUR, ERAF finansējums 77 341,00 EUR, Valsts budžeta dotācija 2 047,00 EUR, Bauskas
novada pašvaldības līdzfinansējums 11 602,00 EUR.

Joma: jaunieši
2015.gadā tika realizēts projekts „Kā sauc, tā atsaucas!” kas iesniegts konkursā „Atbalsts
jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās
ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes
visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu
dzīvesveidu” Jaunatnes politikas valsts programmas
2015.gadam 1.3.apakšsadaļā „Atbalsts jauniešu centru
darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot
neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem,
popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīvesveidu”.
01.04.2015. tika parakstīts līgums Nr.4-33/17 ar Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūru.
Projekta mērķis - īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot
līdzdalību un aktīvu dzīvesveidu” ietvaros.
2015.gadā tika parakstīts līgums ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par
projekta “Proti un dari!” īstenošanu, kas tiek
realizēts Eiropas Savienības fondu 2014.2020.gada

plānošanas

perioda

darbības

programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un
veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos
pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru
darbībā” ietvaros. To plānots realizēt laika posmā no 2015.gada līdz 2018.gadam. Projekta mērķis
ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti
Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo
jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno
NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru
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darbībā. Projekta "PROTI un DARI!" mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem
(ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā
(NVA) kā bezdarbnieki. Projekta īstenošanas gaitā pašvaldība no Eiropas Sociālā fonda piesaistīs
finansējumu 161112,60 EUR apmērā.

Joma: teritorijas plānošana
Nozīmīgs projekts Bauskas novadam ir dzelzceļa līnijas „Rail Baltica” plānošanas
uzsākšana pārskata gadā. Visa
2015.gada garumā Bauskas novada
pašvaldības

iestādes

“Bauskas

novada administrācija” speciālisti
piedalījās Satiksmes ministrijas un
pilnsabiedrības

“RB

Latvija”

organizētajās darba grupās.
2015.gada 10.novembrī Bauskas
novada pašvaldība saņēma pilnsabiedrības „RB Latvija” un SIA „Estonian Latvian & Lithuanian
Environment” vēstuli Nr. RB-15/1-/10-12/2 „Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas
dzelzceļa infrastruktūras līnijas “Rail Baltica” būvniecības Ietekmes uz vidi novērtējuma
ziņojums”. Bauskas novada pašvaldība ir iepazinusies ar Eiropas standarta platuma publiskās
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas “Rail Baltica” būvniecības IVN ziņojumā sagatavoto
informāciju par “Rail Baltica” ietekmi uz Bauskas novadu. IVN ziņojumā piedāvātais D3 (33.lpp.)
risinājums A8 (294.lpp.) posmam:
-

skar mazāk lauksaimniecības zemju platības un viensētas;

-

dzelzceļa infrastruktūra garākā posmā tiek plānota vienotā koridorā ar E67 plānoto
koridoru.

Šo risinājumu atbalsta Bauskas novada domes izveidotā darba grupa (ko atbalsta
iedzīvotāju vairākums) un papildus skar mazāk īpašumu.
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Tikpat nozīmīgs kā “Rail Baltica” projekts, pašvaldībai ir arī jautājums par apvedceļa
izbūves nepieciešamību. 2014.gadā un
2015.gadā Bauskas novada pašvaldība ir
nosūtījusi vairākas vēstules atbildīgajām
institūcijām

–

Zemgales

plānošanas

reģionam, Latvijas Pašvaldību savienībai,
Satiksmes

ministrijai

par

satiksmes

intensitātes pieaugumu Bauskas pilsētā un
apvedceļa

izbūves

nepieciešamību.

Bauskas pilsētā ir nepieciešama izpēte par
E67 maģistrāles ietekmi uz pilsētbūvniecības un vides kvalitāti, jo piekļaujošo ēku bojāšana (2-10
m attālumā no automaģistrāles), ēku sienu plaisāšanās vibrācijas ietekmē, trokšņu līmenis un gaisa
kvalitātes līmenis būtiski ietekmē dzīves vidi. Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.2020.gadam nosaka, ka veiksmīgai transporta politikas īstenošanai, ir svarīga koordinētība gan
nacionālā, gan vietējo pašvaldību līmenī, proti, plānojot attīstību, sadarboties institūcijām visos
līmeņos. Bauskas novada attīstības stratēģijas 2012.-2030.gadam Telpiskās attīstības perspektīva
nosaka, ka Starptautiskās un nacionālās nozīmes transporta attīstības ass, kura savieno Rīgu (caur
lidostu arī Eiropu) ar Bausku un tālāk ar Lietuvu, ir labi attīstīta un turpina attīstīties. Diemžēl lielā
satiksmes plūsma tiek virzīta caur Bauskas pilsētu. Pašvaldība ir lūgusi Satiksmes ministrijai
nodrošināt autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce) Bauskas apvedceļa būvniecību ne
vēlāk par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas “Rail
Baltica” būvniecības sākumu. 2015.gada 3.decembrī Bauskas novada dome nosūtīja Attīstības un
plānošanas nodaļas speciālistu sagatavotu vēstuli Valsts prezidentam, Saeimas Ilgtspējīgas
attīstības komisijai, Vides pārraudzības valsts birojam, Zemgales Plānošanas reģionam,
pilnsabiedrībai „RB Latvija”, kurā norādījusi uz visu augstākminēto, tāpat aicinot Saeimas
Ilgtspējīgas attīstības komisiju izvērtēt Eiropas mēroga stratēģisku Investīcijas projektu (ViA
Baltica/Rail Baltica) zemes iegādes un būvniecības saskaņošanu Bauskas novada teritorijā plānotā
“Rail Baltica” (A8) posmā, nodrošinot pēc iespējas saimnieciskāku līdzekļu izlietošanu. Tāpat
minētajā vēstulē dome aicina, izstrādājot Satiksmes organizācijas plānojumu atbilstošā
būvniecības posmā, izvērtēt un novērst “Rail Baltica” būvniecības negatīvo ietekmi uz Bauskas
pilsētas transporta infrastruktūru, satiksmes drošību, vides kvalitāti, novēršot satiksmes
sastrēgumus, kā arī nodrošinot transporta infrastruktūras atjaunošanu pēc projekta pabeigšanas.
Diskusijas par jautājuma tālāku virzību turpināsies.
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Joma: infrastruktūra
Pārskata periodā noslēdzās vairāku apjomīgu projektu īstenošana. 2015.gadā pabeigts
projekts

„Rīgas

ielas

posma

rekonstrukcija

uzņēmējdarbības

attīstībai”

(Nr.3DP/3.6.2.1.0./13/IPIA/VRAA/011/024). Projekta kopējās izmaksas bija 800 309 EUR, no
tām

Eiropas

reģionālā

fonda

finansējums - 54,02% jeb 432 327
EUR. Valsts budžeta dotācija - EUR
18

006,95,

Bauskas

novada

pašvaldības līdzfinansējums - 349
978,68 EUR. Projekta ietvaros veikta
Rīgas ielas posma no Pasta ielas līdz
dzīvojamai mājai Rīgas ielā 60
rekonstrukcija.

Īstenojot projektu,

pašvaldība veicina uzņēmējdarbībai
labvēlīgu

vidi

valsts

nozīmes

pilsētbūvniecības piemineklī Bauskas vecpilsētā, sekmējot uzņēmējdarbības attīstību, darbavietu
un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, dzīves vietas pievilcību un dzīves
kvalitāti.
2015.gada 30.jūnijā tika pabeigts projekts „Kraujas ielas posma rekonstrukcija
uzņēmējdarbības

attīstībai”

(Nr.

3DP/3.6.2.1.0/14/IPIA/VRAA/005).

Projekta

ietvaros

rekonstruēta brauktuve Kraujas ielas, posmā no Zaļās
ielas līdz Pilskalna ielai (ieskaitot), veikta pieslēgšanās
segtajai lietusūdens kanalizācijai. Lai visi ceļu
satiksmes dalībnieki varētu droši pārvietoties pa
Kraujas ielu, tika paplašināts braucamās daļas posms
no Zaļās ielas līdz DUS „Statoil” iebrauktuvei,
izbūvēta ietve gājējiem un personām ar īpašām
vajadzībām, kā arī veloceliņš. Projekta kopējās
izmaksas bija 249 085 EUR, no tām Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums - 203 122
EUR, kas ir 85 % no kopējām attiecināmajām
izmaksām un 45 963 EUR pašvaldības finansējums.
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Pārskata periodā turpinājās darbs pie atskaišu un kontrolējošo institūciju pieprasītās
dokumentācijas gatavošanas virknei 2014.gadā īstenoto projektu, daļā no tiem 2015.gadā
pašvaldībai tika atmaksāts arī atlikušais finansējums.
Projektā

“Tranzītielu

sakārtošana

Bauskā”,

Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/020,
sagatavots un iesniegts progresa
pārskats,

noritēja

atskaišu

precizēšana, papildus informācijas
sniegšana

Satiksmes

ministrijai.

Projekta mērķis bija panākt drošu un
ērtu

satiksmi

Bauskas

novadā,

iekļaujoties Zemgales reģiona un
Lietuvas

pierobežas

transporta

sistēmā,

veicināt

novada

administratīvo struktūrvienību un
kaimiņu

novadu

sasniedzamību,

uzņēmējdarbības

attīstību,

izstrādājot un ieviešot ilgtermiņa transporta kustības plānojumu. Projekta ietvaros tika izbūvēts
rotācijas aplis pie tilta pieejas – Uzvaras ielas un Brīvības bulvāra krustojumā, izveidotas papildus
joslu kreisajam pagriezienam uz Pilskalna ielu, izbūvēts trīs laidumu tērauda – dzelzsbetona siju
tilts, uzstādīti 29 gaismekļi, zem ielas brauktuves pārcelti elektroapgādes, vājstrāvas,
ūdensapgādes un gāzes tīkla elementi, izbūvēta jauna lietus ūdens kanalizācijas sistēma 94 metru
garumā, uzstādīti 59 jauni ceļa zīmju balsti ar 83 jaunām ceļazīmēm. Tāpat izbūvētas ietves
nobrauktuves 0 cm līmenī un apvienotais gājēju un velosipēdu celiņš 385 metru garumā, uzstādītas
gājēju ietvju drošības metāla barjeras 535 metru garumā. Vājredzīgu personu ērtībām izveidotas
apgaismotas reljefa gājēju pārejas pirms brauktuvju šķērsošanas vietām. Labiekārtota pieguļošā
infrastruktūra. Projekta kopējās izmaksas bija 4 947 588,80 EUR. No tām ERAF finansējums 3
367 934,23 EUR, Valsts budžeta dotācija 105 394,32 EUR, Bauskas novada pašvaldības
līdzfinansējums 1 210 863,71 EUR. Projekts īstenots laikā no 26.06.2012. - 31.08.2015.
2015.gada 12.augustā noslēgts līgums ar SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""
par gājēju un veloceliņa uz Rītausmu ciemu Īslīces pagastā būvniecību. Darbi tika uzsākti un
plānots, ka tie turpināsies vēl līdz 2016.gada vasaras nogalei. Līgums ar būvfirmu noslēgts par
497 463,27 EUR (bez PVN).
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Jau 2014.gada 22.jūnijā tika noslēgts līgums ar SIA „BT projekts” par gājēju tilta pār
Mūsas upi, Bauska-Bērzkalni tehniskā
projekta izstrādi un autoruzraudzību. Tā
kā līguma izpildes termiņš bija 20
nedēļas, tad gatavu tehnisko projektu
pašvaldība

savā

2015.gadā.

Tas

īpašumā
paredz

ieguva

2016.gadā

izveidot gājēju tiltu par Mūsas upi (no
Bauskas uz Bērzkalniem). Trošu tilts,
kuru

upes

šķērsošanai

iedzīvotāji

izmanto līdz šim, savu laiku jau ir nokalpojis. Turklāt jaunais tilts būs piemērots arī cilvēkiem
ratiņkrēslā un māmiņām ar bērnu ratiņiem, kā arī riteņbraucējiem. Tehniskā projekta izstrādes
izmaksas – 17 000 EUR (bez PVN)
2015.gada 22.jūlijā tika izsludināts iepirkums par Bauskas novada bērnu un jaunatnes
sporta skolas infrastruktūras objekta –
peldbaseina būvniecību. Iepirkums noslēdzās
2015.gada 4.septembrī. Tiesības slēgt līgumu
par objekta būvniecību ieguva būvniecības
kompānija SIA “Abora” iecerēts, ka darbi
tiks uzsākti 2016.gada pavasarī.
2015.gada

2.decembrī

Bauskas

novada dome parakstīja līgumu ar SIA “FF”
par higiēnas centra būvniecību. Būvdarbus iecerēts uzsākt 2016.gada pavasarī un īstenot 42 nedēļu
laikā no būvdarbu uzsākšanas brīža. Higiēnas centra būvniecības izmaksas ir 191 245,36 EUR
(bez PVN)
2015.gada 24.septembrī Bauskas novada dome aptirpina ceļu atlases kritērijus lauku
atbalsta

programmas

2014.

–

2020.gadam

pasākumam

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.
2015.gada 28.augustā spēkā stājušies Ministru kabineta
noteikumi Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu
konkursu veidā”. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
ceļu uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos.
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Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu (bez cietā seguma) būvniecība vai pārbūve.
Projektā ietvertos objektus nosaka vietējā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajiem un apstiprinātajiem
atlases kritērijiem. Prioritāte atbalsta saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un
pārstrādes objektiem un integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi pie
uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā". 2015.gada 1.decembrī Bauskas novada administrācija
noslēdza līgumus ar SIA “Laurus konsultācijas” (līguma summa 2 413,95 EUR, iepirkums
identifikācijas Nr.BNA/ZI/2015/055) un SIA “XDRAFTS” (līguma summa 3 872 EUR iepirkums
identifikācijas Nr.BNA/ZI/2015/056) par Bauskas novada pašvaldības grants ceļu izvērtēšanu.
Projekta aktivitātes plānots īstenot līdz pat 2020.gadam.
Lai gan Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Uzņēmējdarbības
atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana”, Nr.LLIV-253, noslēdzās 2014.gada
novembrī, visu 2015.gadu vēl noritēja darbs pie pieprasīto atskaišu gatavošanas, un gada beigās
pašvaldības budžetā tika ieskaitīs vēl
pēdējais

LAT-LIT

finansējums.
veicināt

programmas

Projekta mērķis bija
konkurētspējīgu

uzņēmējdarbību

Latvijas

Lietuvas

pierobežā, nodrošinot viegli pieejamus
uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus
lauku teritorijās. Mērķa sasniegšanai
projektā

līdzdarbojās

sadarbības

partneri no 2 Latvijas un 3 Lietuvas pašvaldībām. Bauskas novada pašvaldība bija vadošais
partneris. Nozīmīgākās projekta aktivitātes Bauskas novada pašvaldībā - rekonstruēta un
modernizēta Rītausmu bibliotēka, uzlabota pieejamība, izbūvējot pacēlāju, izstrādāts tehniskais
projekts jaunas bibliotēkas būvniecībai Bauskā, bibliotēku krājumi papildināti ar ekonomikas
nozarei vērtīgām grāmatām un iegādāts aprīkojums mobilai mācību klasei, vairākās bibliotēkās
izveidotas un aprīkotas ērtākas darbavietas bibliotēku apmeklētājiem, izstrādāta pašvaldības mājas
lapa un ieviesti e-pakalpojumi, organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uzņēmējiem, organizēts
Biznesa ideju konkurss un vasaras nometne jauniešiem, izstrādāta Pārrobežu uzņēmējdarbības
atbalsta bibliotēka tīklu stratēģija, kā arī izveidota Vienas pieturas aģentūra pašvaldībā. Vadošā
partnera – Bauskas novada pašvaldības - kopējais finansējums šajā projektā bija 255 722,56 EUR,
no tiem LAT-LIT pārrobežu sadarbības programmas finansējums 217 364,18 EUR, Bauskas
novada pašvaldības finansējums 38 358,38 EUR.
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2015.gadā turpinājās projekta "Bauskas rātsnama rekonstrukcija, 3. kārta" īstenošana,
aprīkojot Bauskas rātsnamu ar
vēsturiskiem

interjera

priekšmetiem.
līgumu

Pamatojoties

Nr.BNA

uz

2015/001

“Vēsturisko interjera priekšmetu
izgatavošana,

piegāde

un

uzstādīšana Bauskas Rātsnamam”
2015.gadā
aprīkots

Bauskas
ar

67

rātsnams
interjera

priekšmetiem par kopējo summu 80
997,40 EUR. Plānots, ka ēkas aprīkošana tiks pabeigta 2016.gadā.
Pārskata periodā noslēdzās vairāku ūdenssaimniecības attīstības projektu īstenošana:
-

Vecsaules pagasta Vecsaules ciemā (projekta kopējās izmaksas: EUR 593 633,44
ERAF

finansējums:

417

015,22

EUR,

Bauskas

novada

pašvaldības

līdzfinansējums: 176 618,21 EUR),
-

Vecsaules pagasta, Ozolaines ciemā, 2.kārta (projekta kopējās izmaksas: 263 333,61
EUR, ERAF finansējums:

184 986,42 EUR, Bauskas novada pašvaldības

līdzfinansējums: 78 347,19 EUR),
-

Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā, (projekta kopējās izmaksas: 430 832,76 EUR,
ERAF

finansējums:

358 732,36

EUR

Bauskas

novada

pašvaldības

līdzfinansējums: 72 100,40 EUR),
-

Dāviņu pagasta Dāviņu ciemā (projekta kopējās izmaksas: 386 199,22 EUR, ERAF
finansējums 271 296,98 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums: EUR
114 902,24).

2015. gada 30.decembrī noslēdzās līdz šim vērienīgais SIA “Bauskas siltums” īstenotais
infrastruktūras uzlabošanas projekts “Siltumapgādes efektivitātes paaugstināšana Bauskā”
Nr.PCS/3.5.2.1.1/14/06/006, kura rezultātā katlumājā tika uzstādīts 5 MW šķeldas katls ar 1 MW
dūmgāzu kondensatoru, kā arī izbūvēta šķeldas pieņemšanas infrastruktūra. Projekta mērķis bija
veikt siltumapgādes sistēmas modernizāciju, samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi un nodrošinot
iedzīvotājiem kvalitatīvus siltumapgādes pakalpojumus. Projekta kopējais finansējums bija
3,139,038,87 EUR, no kuriem Kohēzijas fonda finansējums 1 297 123, 50 EUR, SIA “Bauskas
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siltums” līdzfinansējums 1 841 975,37
EUR. Bauskas novada dome sniedza
galvojumu

SIA

„Bauskas

siltums”

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu
kontroles

un

pārraudzības

padomei,

aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē ar tās
noteikto aizņēmuma procentu likmi vai
citā kredītiestādē ar kapitālsabiedrībai
izdevīgāko procentu likmi, Kohēzijas
fonda projekta „Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana Bauskā” īstenošanai 1 958 884
EUR apmērā, aizņēmuma atmaksu garantējot ar Bauskas novada pašvaldības budžetu.

Joma: izglītība
2015.gadā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu īstenots projekts “Bauskas
mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”. Lai sekmētu radošu mācību procesu,
izglītojamie

iegūtu

augstāka

līmeņa

profesionālo izglītību un darba procesā
apgūtu

mūsdienīgus

materiāltehniskos

līdzekļus un jaunākās tehnoloģijas vizuālās
mākslas priekšmetā, tiks iegādāti četri
datoru komplekti un turpmāk nomāta
programmatūra (Adobe Creative Cloud).
Tas

ļaus

priekšmeta

papildināt
apguvi

kompozīcijas
un

pilnveidot

datorgrafikas priekšmeta mācīšanu. Tiks
nodrošināta tehnoloģiju pielietošana mācību procesā datorgrafikas, kompozīcijas, mākslas valodas
pamatu, kompozīcijas – maketēšanas, kompozīcijas – kaligrāfijas, veidošanas, gleznošanas u.c.
mācību nodarbībās. Jaunā lietojumprogramma nodrošinās vēl vairāk iespēju programmās
Photoshop, Lightroom, Illustrator un Premiere Pro. Audzēkņiem būs iespēja paplašināt
redzesloku, gūt iedvesmu, apgūt skicēšanu, zīmēšanu, fotoattēlu rediģēšanu, uzlabot savu jaunradi,
izmantojot datoru un jebkuru no radošajiem rīkiem. Projekta īstenošanai nepieciešamo
finansējumu – 6000 EUR – pilnā apmērā sedza VKKF.
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Pārskata perioda vasaras mēnešos, piesaistot valsts budžeta dotāciju un ieguldot
pašvaldības līdzfinansējumu, tika īstenotas divas nometnes bērniem.
Bauskas Bērnu un jauniešu centrā jūnijā jau tradicionāli nedēļas garumā risinājās
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) līdzfinansētā vides nometne “Raibo tupelīšu nedēļa”.
Projekta laikā, lai saglabātu, aizsargātu un
uzlabotu vides kvalitāti, saglabātu bioloģisko
daudzveidību, veicinātu dabas resursu un
enerģijas

ilgtspējīgu

izmantošanu,

nodrošinātu sabiedrības līdzdalību vides
aizsardzības principu ievērošanā, paredzēts
izglītot bērnus par dabas vērtībām un to
aizsardzību un motivēt aktīvai darbībai vides
aizsardzībā, organizējot vides nometni ar
praktiskajām

nodarbībām

brīvā

dabā.

Projekta kopējais finansējums bija 6420,00 EUR, no tiem LVAF finansējums 4301,40 EUR,
pašvaldības līdzfinansējums - 1398,00 EUR.
No 2015.gada 10.augusta līdz 2015.gada 14.augustam Bauskas novada izglītības iestādē
“Pamūšas speciālā internātpamatskola” risinājās vides nometne bērniem “Dzīvo zaļi un veselīgi”.
Projekta mērķis bija noorganizēt vides
nometni Bauskas novada bērniem un
jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām
vajadzībām), veicināt vides izglītību un
audzināšanu, veidot izpratni par vides
procesu un visu dzīvo radību savstarpējo
saistību, problēmām, kā arī veidot izpratni
par dabas vērtībām un to aizsardzību un
motivēt

aktīvai

darbībai

vides

aizsardzībā. Nometni finansiāli atbalstīja Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF), piešķirot 2232
EUR, un Bauskas novada pašvaldība ar 559 EUR lielu līdzfinansējumu. Nometnes dalībnieku
kopējais skaits bija 16 bērni un jaunieši ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām no 10 līdz 20
gadu vecumam).
2015.gadā Bauskas novada pašvaldība Meža dienu projekta ietvaros veica Bauskas Bērnu
un jauniešu centra ēkas Rīgas ielā 8 pagalma labiekārtošanas pasākumus ar vides objektiem, proti,
- apzaļumošanas darbi ap plānoto zaļās klases vietu un iegādājāmies aprīkojumu (koka krēslus un
58

Bauskas novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats
galdu) āra nodarbību norisei. Zaļās klases aprīkošana ar piemērotām koka mēbelēm un
apzaļumošana

veikta,

lai

to

pilnvērtīgi izmantotu neformālās
izglītības metožu ieviešanai dabas
vidē,

organizētu

nodarbības,

praktiskos darbus, eksperimentus
skolēniem, jauniešiem, ģimenēm.
Zaļā klase kalpos kā vieta, kur
īstenot

izglītojošos

pasākumus

skolēniem, gan arī informatīvas
lekcijas citiem interesentiem. Zaļā klasē tiks rīkoti izzinoši, interaktīvi pasākumi par dabas
aizsardzības tēmu un dabā notiekošajiem procesiem. Projekta finansējums 650 EUR.
2015.gadā izstrādāti divi projektu koncepti SAM 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu
mācību vidi” ietvaros – “Bauskas valsts ģimnāzijas infrastruktūras sakārtošana” un “Bauskas
2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana”. Projekti paredz apjomīgus iestāžu telpu un sporta
infrastruktūras uzlabojumus, kā arī aprīkojuma iegādi un modernu IT risinājumu ieviešanu.

Joma: Sociālā aizsardzība
2015.gada 23.decembrī parakstīts sadarbības līgums par projekta “Atver sirdi Zemgalē!”
īstenošanu. Projekta „Atver sirdi Zemgalē” mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi
pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar
invaliditāti un bērniem. Projekta mērķa
grupas: 1) pilngadīgas personas ar garīga
rakstura traucējumiem, kuras saņem
Valsts finansētus ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus un pasākuma īstenošanas laikā pāriet
uz dzīvi sabiedrībā kā pilngadīgas personas ar garīgā rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var
nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā; 2) ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17
gadu vecumam, kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus; 3) bērni ar funkcionāliem traucējumiem; 4)
potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes. Zemgales plānošanas reģionam piešķirtie Eiropas
Sociālā fonda līdzekļi ir 5 709 424 EUR, projektā piedalās 21 pašvaldība. Projekta kopējās
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attiecināmās izmaksas sastāda 85 % Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma un 15 % valsts budžeta
finansējums. Projektu plānots īstenot līdz 2023.gada 31.decembrim.
SAM 9.2.1. “Paaugstināt sociālā dienesta darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti
darbam ar riska situācijās esošām personām” ietvaros 2015.gadā izstrādāti divi projektu koncepti:
“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībā” un “Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”. Projektā “Profesionāla sociālā darba attīstība
pašvaldībā” paredzēts ieviest Sociālajā dienestā vadības kvalitātes principus, uzlabot
starpinstitucionālo un starpprofesionāļu sadarbību (t.sk. ar ārstniecības iestādēm, tiesībsargājošām
iestādēm, NVA u.c.), ieviest slodzes kritērijus un sociālā darba prakses rezultatīvos rādītājus kā
arī nodrošināt regulāras supervīzijas, apmācot sociālā darba speciālistus darbam ar aktuālām
sociālo dienestu klientu mērķa grupām. Savukārt projekta “Ģimeniskai videi pietuvinātu
pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” mērķis ir sniegt atbalstu un
palīdzību integrēties sabiedrībā bijušajiem ilgstošās sociālās aprūpes institūciju klientiem,
nodrošināt bērniem ar īpašām vajadzībām īslaicīgu aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā – uzturēt un
attīstīt pašaprūpes un sociālās prasmes, nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu, vienlaicīgi
īslaicīgi atslogojot bērnu piederīgos no aprūpes pienākumu veikšanas.
Projektu koncepti “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība personām ar invaliditāti” un
“Daudzfunkcionālā aprūpes centra izveide” iekļaujas SAM 9.3.1. “Attīstīt pakalpojumu
infrastruktūru personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” kopējā
koncepcijā.
Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība personām ar invaliditāti” mērķis ir veikt
ieguldījumus sociālajā infrastruktūrā sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar
invaliditāti - attīstīt sociālo dzīvokļu infrastruktūru un nodrošināt vides pieejamību personām ar
invaliditāti. Bauskas novadā ir nepieciešams rast iespēju nodrošināt sociālo palīdzību un izveidot
atbilstošu pakalpojumu infrastruktūru (sociālos dzīvokļus) personām ar invaliditāti, lai šīs
personas spētu iekļauties sabiedrībā, justies līdzvērtīgi pārējiem un uzsākt neatkarīgu dzīvi. sekmēt
ikvienas personas pašaprūpes pilnveidi un neatkarīgas dzīves iespējas, kā arī nodrošināt iespēju
Bauskas novada iedzīvotājiem saņemt institūcijām alternatīvus pakalpojumus.
Radīt optimālu iespēju pašvaldības pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem
apgūt sadzīves un pašaprūpes prasmes, pilnvērtīgi sagatavoties patstāvīgai dzīvei, integrēties
sabiedrībā un uzlabot savu dzīves kvalitāti ir plānots projektā “Daudzfunkcionālā aprūpes centra
izveide”. Ieviešot projektu, tiks ņemtas vērā dažādu klientu grupas - personu ar garīga rakstura
traucējumiem, personu ar fiziska rakstura traucējumiem, krīzes situācijā esošu personu vajadzības,
stiprinot sadarbību ar veselības aprūpes sistēmu.
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Joma: energoefektivitātes pasākumi
2015. gada 20. – 21.maijā ZREA sadarbībā ar Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrību
(BIMAB) organizēja Latvijā pirmo Elektromobiļu maratonu 2015 „Izbaudi Zemgali
nesteidzoties”, kas notika no 20.05.2015.-22.05.2015. maršrutā Rīga – Āne (Ozolnieku novads) –
Jelgava – Auce – Tērvete – Eleja – Bauska – Iecava – Rīga. Maratonā piedalījās 10 elektromobiļi.
Maratona ietvaros Pasta salā Jelgavā 20.05.2015 notika „Elektromobiļu salidojums Jelgavā”.
Salidojumā Jelgavā un maratona pieturvietās (Aucē, Bauskā), piedalījās arī elektrovelosipēdi un
elektrokartings.
Pārskata gadā izstrādāti četru projektu koncepti SAM 4.2.2. “Sekmēt energoefektivitātes
paaugstināšanu un AER izmantošanu
pašvaldību ēkās” ietvaros, kas paredz
ēku

energoefektivitātes

uzlabošanu

saistītus pasākumus – “Administratīvā
ēkas Uzvaras ielā 1 energoefektivitātes
pasākumu ieviešana”, “Bauskas pilsētas
pamatskolas
pasākumu
2.vidusskolas

energoefektivitātes

pasākumu

ieviešana”

un

energoefektivitātes
ieviešana”,

“Bauskas

“Bauskas

mūzikas

skolas

energoefektivitātes pasākumu ieviešana”.

Joma: uzņēmējdarbība
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gadam programmas „Kapacitātes
stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām
un reģionālām iestādēm” finansētā projekta Nr.4.3-24/NFI/INP-001 „Reģionālās politikas
aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās
attīstības pasākumu izstrāde” aktivitātes Nr.2
„Vietējo

pašvaldību

lomas

uzņēmējdarbības
2.4.apakšaktivitātes

palielināšana
veicināšanā”

„Pašvaldību

investīciju

piesaistes materiālu izstrāde” ietvaros veikts
iepirkums par investīciju piesaistes izvērtējuma
pētījumu izstrādi trīs Zemgales pašvaldībām.
„Jelgavas, Jēkabpils, Bauskas novada investīciju
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piesaistes materiālu izstrāde, tirgus izpēte”. Iepirkuma rezultātā darbus uzdots veikt SIA
„Konsorts”. Projektu īsteno Zemgales plānošanas reģions.
2015.gada Bauskas pilī tieši Mazā biznesa dienā – 20. novembrī – pirmajā sarīkojumā
“Bauskas novada uzņēmējs 2015” Bauskas novada pašvaldība godināja uzņēmējus, kas ar savu
saimniecisko darbību sekmē novada ekonomisko attīstību un novada iedzīvotāju labklājību.
Konkursa organizāciju nodrošināja Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas
nodaļa sadarbībā ar Uzņēmējdarbības konsultatīvo padomi un Bauskas pils speciālistiem.
2015.gada 2.decembrī Rietumzemgales padomes sēdē tika parakstīts sadarbības līgumu
starp Bauskas novada domi un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK). Ar to abas
iesaistītās puses apņemas sadarboties savā starpā ar mērķi apmainīties ar informāciju un piesaistīt
jaunus investorus uzņēmējdarbības attīstībai pašvaldības teritorijā. LTRK apņemas sniegt
informāciju par potenciālajiem investoriem, informēt pašvaldību par izmaiņām normatīvajos aktos
un LTRK darba kārtībā, kas skar uzņēmējus un uzņēmējdarbības sācējus, kā arī ziņot par
informatīviem pasākumiem. Savukārt pašvaldība LTRK informāciju sniegs vietējiem
uzņēmējiem, uzņēmējdarbības sācējiem, citiem interesentiem. Tāpat pašvaldība ziņos LTRK par
novada uzņēmumiem, kam nepieciešama investoru piesaiste.
Pārskata periodā izstrādāts koncepts projektam “Privāto investīciju palielināšana Bauskas
pilsētas dienvidu aglomerācijā uzņēmējdarbības veicināšanai” SAM 3.3.1. “Palielināt privāto
investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai ietvaros”. Īslīces ielas
posma attīstības projekta koncepts paredz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu diviem lielākajiem
investoriem - SIA „Baltic Dairy Board”, AS Latraps, kā arī SIA “REB plus” auto servisam,
veikalam “Elvi” un pilsētas robežai piekļautā Bērzkalnu ciema un Lauktehnikas Īslīces pagastā
iedzīvotājiem. Projektā paredzēta transporta infrastruktūras sakārtošana: Īslīces ielas posma (no
Mūsas tilta) pārbūve - 0.810 km (4541 m2), ielas posma (no Ziedoņu ielas līdz Īslīces ielai)
pārbūve 0.140km, apgaismojuma izbūve Stacijas un Pārupes ielā 976 m.
Tāpat izstrādāts projekta “Bauskas industriālās teritorijas attīstība, reģenerējot degradētās
teritorijas” SAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas” ietvaros.
Projektā paredzēta 10 ha degradētās teritorijas revitalizācija, jauna krustojuma izbūve uz TEN-T
maģistrāles Bauskas pilsētā un Lidlauka ielas izbūve (tai skaitā melnais segums un grants posma
izbūve). Plānotais posms savienos Mūsas ciemu un Janeiku ciemu, nodrošinās SIA “Lielzeltiņi”
attīstību, ka arī jaunu investoru ienākšanu Bauskas pilsētā.
SAM 5.6.2. ietvaros izstrādāts arī koncepts projektam “Bauskas vecpilsētas daļas
revitalizācija tūrisma un uzņēmējdarbības attīstībai”, kas revitalizētu degradēto teritoriju Bauskas
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vecpilsētā un nodrošinātu attīstību uzņēmējiem SIA Kvintets M, SIA MGM, SIA Marta Emīlija,
u.c. tiks veikta Rātslaukuma daļas un piekļaujošās Plūdoņa ielas posma pārbūve.
SAM 5.6.2. iekļaujas arī projekta “Brīvības bulvāra revitalizācija uzņēmējdarbības
attīstībai” koncepcija, kas izstrādāta, lai revitalizētu degradēto teritoriju Bauskas vecpilsētā un
nodrošinātu attīstību uzņēmējiem SIA “Viona”, SIA “Tornado”, plānots veikt Brīvības bulvāra
pārbūvi.
Ar uzņēmējdarbības attīstību saistīts arī projektu “Teritorijas revitalizācija Bauskas
pilsētas Ziemeļu aglomerācijā” (SAM 5.6.2.), “Teritorijas revitalizācija Codes pagastā,
rekonstruējot vietējā autoceļa posmu” (SAM 5.6.2.) un “Teritorijas revitalizācija Gailīšu pagastā,
rekonstruējot vietējā autoceļa posmu” (SAM 5.6.2.) koncepcija. Lai nodrošinātu teritoriju attīstību
un radītu labvēlīgus apstākļus teritorijās strādājošiem uzņēmējiem, šajos projektos plānota ielu un
ceļu posmu sakārtošana.
2015.gadā uzsākts dialogs ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par dalību
LIAA administrētajā pasākumā "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators".
Novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti gatavoja LIAA pieprasīto
informāciju un apmeklēja informatīvos seminārus par darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" pasākumu "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators".

Joma: Kultūras mantojums
Ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPI) atbalstu 2015.gadā
izstrādāts būvprojekts „Viļa Plūdoņa
muzeja „Lejenieki” dzīvojamās mājas un
klēts restaurācija un atjaunošana”. Šim
mērķim Kultūras pieminekļu izpētes,
glābšanas un restaurācijas programmas
2015.gadam ietvaros VKPI piešķīra 6000
EUR,

savukārt

Bauskas

novada

pašvaldība līdzfinansēja 5495 eiro.
2015.gadā izstrādāts koncepts projektam “Nozīmīga kultūras mantojuma attīstība
Zemgalē” SAM 5.5.1. “Veicināt reģionālo attīstību, sekmējot nozīmīga kultūras un dabas
mantojuma saglabāšanu un ar to saistīto pakalpojumu ilgtspējīgu attīstību” ietvaros. Projekts
paredz veicināt kultūrā un radošumā balstītu reģionālo izaugsmi, nodrošinot kvalitatīvu un
daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību ikvienam iedzīvotājam. Projektā plānotās
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aktivitātes - Bauskas pilsdrupu austrumu torņu konservācija, t.sk. centrālā torņa apjumšana un
Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšana.

Joma: sabiedrības līdzdalība
Bauskas novada pašvaldība plānošanas periodā ik gadu kārtējā gada budžetā paredzēja
līdzfinansējums biedrībām ELFLA un citu projektu īstenošanā. Tas nozīmē, ka pašvaldība ir
piedalījusies ar savu līdzfinansējumu biedrību iniciētos projektos, kur pamatfinansējums ir ES
fondu līdzekļi un līdzfinansējums (galvenokārt 10% apmērā) tiek segts no pašvaldības līdzekļiem.
2015.gadā 2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros tika realizēti projekti, par kuru īstenošanu
līgumi tika parakstīti 2014.gadā:
“Kultūras tradīciju
veicināšana un attīstība
Bauskas novada Bauskas
sākumskolā”, biedrība
“Bauskas sākumskolas
padome”

Kopējais finansējums - 7 178,25 EUR, ELFLA
finansējums 6460,42 EUR, pašvaldības līdzfinansējums
717,83EUR

“Tautas tērpu iegāde
Bauskas novada tautas
deju ansamblim
"Jandāls", biedrība “Par
pozitīvu sabiedrību”

Kopējais finansējums - 7 768,92 EUR, ELFLA
finansējums 6992,03 EUR, pašvaldības līdzfinansējums
776,89 EUR

“Materiāli tehniskā
nodrošinājuma iegāde
tautas deju interešu grupu
aktivitāšu dažādošanai”,
biedrība “Paaudžu tilts”

Kopējais finansējums - 3 425,11 EUR, ELFLA
finansējums 3082,60 EUR, pašvaldības līdzfinansējums
342,51 EUR
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“Upmales darbnīcas”,
biedrība “Upmale”
„Pasākumi multiplās
sklerozes slimnieku
integrācija sabiedrībā un
dzīves kvalitātes
uzturēšana 2015.gadā”,
biedrība „Latvijas
Multiplās sklerozes
asociācija” Bauskas
nodaļa

Kopējais finansējums - 1400 EUR, VKKF finansējums
700,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 700,00 EUR
Pašvaldības finansējums 711,00 EUR

2015.gadā atzinīgi novērtētie projekti un nacionālas nozīmes pasākumi
2015.gada 19.martā Mazajā ģildē tika noskaidroti divu konkursu – „Latvijas būvniecības
gada

balva

2014”

un

„Gada

būvinženieris Latvijā 2014” laureāti.
Šajā konkursā piedalījās arī divi
Bauskas novada pašvaldības objekti
– Bauskas pils un rekonstruētais
Mūsas tilts. Konkursam „Latvijas
būvniecības gada balva 2014” līdz
2015.gada
kvalificēti
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31.janvārim

tika

pieteikumi

ēkām,

inženierbūvēm un publiskās ārtelpas
objektiem, kas nodoti ekspluatācijā 2014.gada laikā visā Latvijā un atbilda nolikumā izvirzīto
kritēriju kopumam. Abi Bauskas novada pašvaldības virzītie objekti ieguva 1.vietas savās
nominācijās. Nominācijā „Restaurācija” pirmā vieta tika piešķirta Bauskas pils jaunajai daļai.
Bauskas pils saņēma arī TVNET simpātiju balvu. Par labāko būvi nominācijā „Rekonstrukcija –
inženierbūve” tika atzīts tilts pār Mūsu Bauskā.
Bauskas novada pašvaldībā ieviesto Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
projektu “Ilgtspējīga lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes
uzlabošanai”/„Rain-Water-Man”, Nr.LLIV-339 atzinīgi novērtējis programmas Apvienotais
Tehniskais sekretariāts, projekta būvdarbu rezultāti prezentēti Latvijas Vides investīciju fonda
sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu un Fizikālās enerģētikas institūtu rīkotajā sanāksmē
„Latvijas pieredze ar lietus ūdens saistīto projektu ieviešanā - sasniegtie rezultāti, izaicinājumi,
vajadzības” 2015. gada 1.aprīlī, Rīgā, kā arī projekta “Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un
uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā (BalticFlows)” ietvaros rīkotajā starptautiskajā simpozijā
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“Sustainable Approaches to Urban Stormwater Management”, 2015.gada 14.septembrī,
Hamburgas Lietišķo zinātņu universitātē, Hamburgā, Vācijā.
Konkursa „Draudzīgs velosipēdistam”, kas tika īstenots Eiropas Komisijas iniciētās
kampaņas „Pārvietojies gudri” jeb “Do the right
mix” ietvaros, apbalvošanas ceremonijā Rīgā
17.septembrī

Bauskas

novada

pašvaldības

iestāde „Bauskas novada administrācija” kā
vienīgie pārstāvji no Zemgales saņēma Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
apliecinājumu „Draudzīgs velosipēdistam 2015”.
Šādus VARAM apliecinājuma rakstus saņēma
tās pašvaldības, uzņēmumi un iestādes, kas ir izbūvējušas vai nodrošinājušas riteņbraucējiem
aktuālu un drošu, LR normatīvajiem aktiem atbilstošu veloinfrastruktūru (veloceļi, atpūtas vietas,
serviss), veicinājušas velotūrismu vai kā citādi vecinājušas velokultūras attīstību un velosipēda kā
dienesta vai ikdienas transporta izmantošanu. Turklāt Bauskas novada pašvaldība saņēma 6
“Draudzīgs velosipēdistam” kvalitātes zīmes (uzlīmes), lai nodrošinātu atpazīstamību drošajām
velonovietnēm (Bauskas rātslaukumā, Bauskas novada domes auto stāvlaukumā, atpūtas vietās pie
Mūsas un Mēmeles, Vecsaules Saieta nama auto novietnē) un prestižu to uzstādītājiem.
2015.gada nogalē Jelgavas novada Lielvircavas muižā Bauskas novada pašvaldību kopā
ar citu pašvaldību pārstāvjiem no Jelgavas, Ogres,
Gulbenes un Rēzeknes novadiem apbalvoja par aktīvu un
veiksmīgu

dalību

attīstības

sadarbības

projektos.

Pasākumu rīkoja LPS. Tā mērķis bija izcelt piecus labos
piemērus Latvijas pašvaldībās attīstības sadarbības un
attīstības izglītības projektu jomā un iedvesmot dalībai
arī citas pašvaldības.
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2015. gada 9.oktobrī, Bauskā norisinājās
projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo
pašvaldību

teritoriālās

attīstības

plānošanas

kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas
dokumentu izstrādāšana” konference „Latvijas
reģionu

attīstības

izaicinājumi

risinājumi”. Konferences

un

sagatavošanā

to
aktīvi

iesaistījās Bauskas novada pašvaldības Attīstības
un

plānošanas

nodaļa,

saņemot

atzinīgu

vērtējumu par ieguldīto darbu no VARAM.
Konferences mērķis bija novērtēt projekta
rezultātus un ietekmi, domājot par atbalsta
pēctecību,

ņemot

vērā

izaicinājumus

un

vajadzības. Konferences I daļā tika organizēta
paneļdiskusija par tēmu „Reģionu un pašvaldību
attīstības izaicinājumi – līdzsvara meklējumos
starp teritoriju attīstības vajadzībām, pieejamiem resursiem un attīstības iespējām”, Savukārt
konferences II daļā tika rīkotas 4 paralēlas diskusiju grupas „Pašvaldību pieredze un labā prakse:
risinājumi sekmīgai teritoriju attīstībai un turpmāk nepieciešamais atbalsts pašvaldībām”, kuru
mērķis bija sniegt dalībniekiem iespēju dalīties pieredzē, kā arī saņemt priekšlikumus VARAM
tālākām rīcībām un atbalstam, kas nepieciešams reģioniem un pašvaldībām, lai stiprinātu to
kapacitāti konkrētās jomās arī turpmāk. Kopumā konferencē 29.oktobrī piedalījās vairāk nekā 100
dalībnieki, pārstāvot 40 dažādas Latvijas pašvaldības un visus plānošanas reģionus, kā arī citas, ar
attīstības plānošanu saistītas iestādes/organizācijas.

Projekti un aktivitāšu īstenošana, kuru ieviešana turpināsies 2016.gadā:
Daļa projektu, kuru ieviešana ir uzsākta 2015.gadā, tiks pabeigti 2016.gadā. 2016.gadā
tiks turpināti šādi projekti:
-

"Bauskas rātsnama rekonstrukcija, 3. kārta". Projekta īstenošana, pārraudzība un
virzība, projekta ilgtspējas nodrošināšana;

-

“Proti un dari!” Projekta aktivitāšu īstenošana. Projekta īstenošanas laiks 2014.gada
septembris – 2018.gada decembris;
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-

„Atver sirdi Zemgalē” Projekta aktivitāšu īstenošana. Projekta īstenošanas laiks
2015.gada 23.decembris – 2023.gada 31.decembris;

-

Lauku atbalsta programmas 2014. – 2020.gadam pasākums “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Projekta aktivitāšu īstenošana;

-

2016.gada 6. un 7.jūlijā Bauskā tiks organizēta Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2007. – 2013.gada plānošanas perioda un 2014.-2020.gada plānošanas
perioda Uzraudzības komitejas sēde.
Lielākais darba apjoms 2016.gadā saistīts ar 2014. – 2020.gada plānošanas perioda

aktivitāšu ieviešanu, kā arī sagatavošanos aktivitāšu īstenošanai, lai nodrošinātu augstāku
gatavības pakāpi (projektēšanas darbu iepirkumi, projektēšana, būvniecības iepirkumi), kas
savukārt ir kā viens no kritērijiem projektu atlasēs.
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5. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Komunikācijai ar sabiedrību ir nozīmīga loma ikvienas pašvaldības ikdienas darbā.
Komunikācijas process ir divvirzienu informācijas plūsma. Tās ietvaros pašvaldība informē
sabiedrību par aktuālo pašvaldības darbā, kā arī tiek paustas un apzinātas vietējās kopienas vēlmes,
tiek saskaņotas dažādu sabiedrības grupu vajadzības un intereses, tiek meklēts sabiedrības atbalsts
topošiem un pieņemtiem lēmumiem. Bauskas novada pašvaldība allaž ir pievērsusi īpašu
uzmanību tam, lai komunikācijas process noritētu raiti, būtu vispusīgs un iedzīvotājiem saistošs.
Būtiski ir nodrošināt atgriezenisko saiti, iedrošināt iedzīvotājus viedokļa paušanai, vēlmju un
interešu izteikšanai.
Komunikāciju ar sabiedrību Bauskas novada pašvaldībā nodrošina Sabiedrisko attiecību
un tūrisma nodaļas speciālisti. Sabiedrisko attiecību jomā nodaļas darbinieki plāno, vada un
koordinē pašvaldības darbību sabiedrisko attiecību un informācijas jautājumos, nodrošina
pašvaldības publicitāti, reklāmu, atpazīstamību, izmantojot dažādus informācijas aprites resursus,
pašvaldības publiskās informācijas pieejamību un kvalitāti, oficiālā viedokļa paušanu un
informācijas izplatīšanu presē un citos masu informācijas līdzekļos, informē masu informācijas
līdzekļus par aktualitātēm, sagatavo atbildes uz masu mediju iesniegtajiem jautājumiem. Nodaļas
kompetencē ietilpst arī Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā, kā arī
pēc domes priekšsēdētāja vai iestādes vadītāja norādījuma pašvaldības normatīvo aktu un
sludinājumu publicēšana laikrakstos, Eiropas Komisijas noteikto obligāto ES fondu projektu
publicitātes prasību, kā arī rekomendāciju komunikācijai par Eiropas Savienības fondiem izpilde,
pašvaldības administrācijas struktūrvienību un iestāžu par pašvaldības oficiālo nostāju konkrētos
jautājumos informēšana; preses konferenču un citu mediju pakalpojumu organizēšana, preses
publikāciju analīze un nepieciešamības gadījumā kļūdainas vai neprecīzas informācijas labošanas
organizēšana. Nodaļas darbinieki veic sabiedriskās domas izpēti par pašvaldības darbību un
sniegtajiem pakalpojumiem, nodrošina pašvaldības oficiālo apbalvojumu sagatavošanu un to
pasniegšanu, portāla www.bauska.lv satura veidošanu, sagatavo izdošanai pašvaldības laikrakstu
„Bauskas Novada Vēstis”, nodrošina pašvaldības oficiālo prezentāciju un prezentācijas
priekšmetu sagatavošanu, maksas publikāciju sagatavošanu un publicēšanu, kā arī piedalās
pašvaldības ikgadējā publiskā pārskata sagatavošanā un tā publicitātes nodrošināšanā, organizē
domes vadības, struktūrvienību, iestāžu vadītāju un darbinieku mācības par sadarbības formām,
metodēm, principiem ar presi un citiem masu informācijas līdzekļiem.
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2015.gadā par pašvaldības līdzekļiem tika izdots pašvaldības darbu reprezentējošs buklets,
kā arī ar novada iedzīvotāju līdzdalību tika izveidots un nodrukāts reprezentatīvais albums, kura
atvēršanas svētki bija arī kopīgs pasākums visiem foto autoriem, kas bija pārstāvji no dažādiem
novada pagastiem. Pašvaldībā 2015.gadā tapusi arī reprezentatīva videofilma.

Informācijas tehnoloģijas – starpnieks starp pašvaldību un sabiedrību
Komunikāciju ar sabiedrību būtiski ietekmē informācijas tehnoloģiju attīstība un
komunikācijas kanālu daudzveidība. Bauskas novada pašvaldība īpaši lielu vērību 2014.gadā
veltījusi moderno tehnoloģiju iesaistei komunikācijas ar sabiedrību procesā.

2014.gadā izveidotā pašvaldības mājas lapa kļuvusi par lietderīgu rīku novada
iedzīvotājiem, sniedzot iespēju aktīvi iesaistīties pašvaldības ikdienas darbā. Vietnē tiek veikti
dažādi uzlabojumi, kuru nepieciešamība izkristalizējusies darba procesā, taču tā ir un būs
iedzīvotājiem pieejama, tādēļ aicinām ikvienu kļūt par reģistrētu mājas lapas lietotāju, dalīties ar
savu pieredzi, jautāt un saņemt atbildes, kā arī aktīvi iesaistīties pašvaldības saimniecisko
jautājumu risināšanā.
Sadaļā „Pakalpojumi” pieejamas iesniegumu veidlapas. Tur atrodamas veidlapu formas
gan iesniegumam domei, gan administrācijai. Tāpat pieejamas arī iesnieguma veidlapas
jautājumiem, kas skar izglītību, nekustamo īpašumu, dzīvojamo telpu jautājumus, kā arī Atļauju
un licenču komisijas kompetencē esošo jautājumu iesniegumu veidlapu paraugi.

70

Bauskas novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats
Operatīvās rīcības dienests ir rīks, kā Bauskas novada iedzīvotāji ātri un ērti var informēt
pašvaldību par bojājumiem ielu, apgaismojuma infrastruktūrā, pilsētvidē, klaiņojošiem
dzīvniekiem u.tml. jautājumiem, un pašvaldības darbinieki spētu operatīvi bojājumus novērst.
Gada laikā, kopš jaunās mājas lapas darbības, šo sadaļu iedzīvotāji izmantojuši samērā aktīvi,
uzdodot jautājumus un informējot par dažādām situācijām pilsētā un novadā un saņemot operatīvas
atbildes no speciālistiem par konkrētās problēmas risinājumu.
Forums ir vieta Bauskas novada pašvaldības mājas lapas apmeklētāju viedokļu apmaiņai
un konstruktīviem priekšlikumiem ar pašvaldības darbību saistītām tēmām.
Ja forums ir paredzēts viedokļu apmaiņai, tad sadaļā „Pašvaldība atbild” mājas lapas
lietotāji var uzdot jautājumus novada pašvaldības speciālistiem, savukārt ja izskatāmais jautājums
ir plašāks un to nav iespējams uzdot pāris teikumos, iespējams nosūtīt vēstuli pašvaldībai. Mājas
lapā reģistrētiem lietotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par mājas lapā ievietotajām
publikācijām komentāra veidā.
Līdztekus jaunajiem pakalpojumiem aktīvi turpina darboties līdzšinējās iespējas Bauskas
novada pašvaldības mājas lapā. Informācija interneta vietnē tiek regulāri aktualizēta, tiek publicēti
aktuālie jaunumi gan par kultūras pasākumiem, gan dažādām citām pašvaldības darbības jomām.
Mājas lapā iespējams skatīt pilnu domes lēmumu tekstu, domes sēžu protokolus un audioierakstus.
Pieejami saistošie noteikumi, nolikumi un citi pašvaldības normatīvie dokumenti. Atsevišķas
sadaļas mājas lapā ir lielākajām pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām, pagastu pārvaldēm,
pieejama informācija par aktuālajiem iepirkumiem, kā arī jau notikušajām iepirkumu procedūrām,
iespējams saņemt informāciju par dažādiem pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, piedalīties
dažādās pašvaldības organizētās aptaujās. Bauskas novada pašvaldības mājas lapa kļuvusi par
patiešām vērtīgu rīku novada iedzīvotājiem, un tās jaunais izpildījums padara darbu interneta
vietnē daudz ātrāku un tīkamāku.
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Bauskas novada pašvaldība turpina aktīvi darboties sociālajos tīklos. Pašvaldībai izveidoti
lietotāja konti tādās interneta vietnēs kā www.draugiem.lv, www.facebook.com. Lielākais
sekotāju skaits šobrīd ir pašvaldības kontam www.facebook.com.

Vēl viena iespēja komunikācijai ar sabiedrību ir interaktīvie pašvaldības informācijas
stendi, kas jau kopš 2012.gada izvietoti trīs vietās Bauskas pilsētā – Bauskas poliklīnikā, Bauskas
autoostā un TC „RIMI” Bauska. Šajos stendos tiek straumēta informācija par aktuālajiem
pasākumiem pilsētā un novadā, tāpat iedzīvotāji tiek informēti par nozīmīgākajiem pieņemtajiem
lēmumiem un citām būtiskām pašvaldības ikdienas norisēm.

Bauskas Novada Vēstis
Lai informētu iedzīvotājus un īstenotu nodaļas kompetencē esošos uzdevumu, pašvaldībā
ik mēnesi tiek izdots laikraksts „Bauskas Novada Vēstis”, kas bez maksas tiek izplatīts visās
pagastu pārvaldēs un novada administratīvajā centrā. Pašvaldības izdotais laikraksts atspoguļo
informāciju par novada domē pieņemtajiem lēmumiem, saistošo noteikumu un paskaidrojuma
rakstu pilnu tekstu, informāciju par sabiedrībai būtiskām aktivitātēm – publisko apspriešanu,
teritorijas plāna izstrādi, par deputātu tikšanās reizēm ar iedzīvotājiem, par novadā īstenotajiem
projektiem, konkursiem u.c., kur pašvaldībai ir svarīgi zināt novada iedzīvotāju viedokli.
Pašvaldības laikrakstam ir 8 000 eksemplāru tirāža. Lai iedzīvotāji saņemtu izvērstu un
daudzpusīgu informāciju par pašvaldības darbu, tā aktualitātēm, problēmjautājumiem,
gatavotajiem un pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldība un tās struktūrvienības regulāri informē
iedzīvotājus, risinot viņiem aktuālus jautājumus. „Bauskas Novada Vēstīs” tiek atspoguļota arī
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nevalstisko organizāciju sniegtā informācija, tādējādi sekmējot gan informācijas pieejamību
pašvaldības iedzīvotājiem, gan veidojot sabiedrības pārstāvju tiešu iesaisti pašvaldības finansētā
laikraksta veidošanā. Savu viedokli pašvaldības laikrakstā izteikt var arī novada iedzīvotāji.

Sadarbība ar plašsaziņu līdzekļiem Bauskas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību
un tūrisma nodaļas sabiedrisko attiecību speciālisti uztur aktīvu sadarbību ar reģionālajiem un
valsts mēroga plašsaziņas līdzekļiem. Sabiedrisko attiecību speciālisti regulāri sagatavo atbildes
uz žurnālistu sagatavotajiem jautājumiem. Aktīva sadarbība Bauskas novadam izveidojusies arī ar
Zemgales Plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālistiem un ziņu aģentūru LETA.
Pašvaldības sūtītās preses relīzes tiek publicētas arī portālos delfi.lv, kasjauns.lv un citos. Regulāra
sadarbība pašvaldībai ir ar TV Spektrs, kuru veidotie sižeti tiek translēti LTV 1 dienas ziņās.
Pašvaldībā 2015.gadā bija noslēgts līgums ar Latvijas Radio 2 par iknedēļas ziņu raidījumiem
trešdienās, kur plašai radioklausītāju auditorijai bija iespēja dzirdēt informāciju par svarīgākajām
aktualitātēm novadā.

Sabiedriskās aktivitātes un tikšanās ar iedzīvotājiem
Lai nodrošinātu veiksmīgu atgriezenisko saiti ar sabiedrību, ļoti nozīmīgas ir klātienes
tikšanās ar iedzīvotājiem, jo to laikā pašvaldības speciālisti var ne vien sniegt informāciju un
atbildēt uz jautājumiem, bet arī uzklausīt sabiedrības viedokli. Kā pašvaldības vadošās
amatpersonas, tā speciālisti savu iespēju robežās apmeklē visus sabiedriskos pasākumus neatkarīgi
no tā vai tajā ir tikai viesi, vai pasākuma organizētāji. Pašvaldība vienmēr bijusi atvērta iedzīvotāju
vēlmei veidot dialogu.
2015.gada novembrī, sagaidot Bauskas rātsnama 400.dzimšnas dienu, tika izsludināts
jaunrades konkurss Bauskas novada iedzīvotājiem „Veltījums rātsnamam 400.dzimšanas dienā”.
Iesūtītie darbi tika publicēti pašvaldības izdevumā un tos plānots izvietot izstādē Bauskas rātsnama
dzimšanas dienā 2016.gadā.
Bauskas novada pašvaldība rūpējas par to, lai pašvaldības iedzīvotāji justos pagodināti sev
īpašos svētkos, kā arī viņu devums tiktu novērtēts.
2015.gadā Bauskas novada pašvaldība nozīmīgās dzīves jubilejās suminājusi 51
iedzīvotāju, sveikti 26 Zelta kāzu pāri un 8 Dimanta kāzu pāri. Suminātas 224 jaundzimušo
ģimenes.
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90 Bauskas novada iedzīvotāji 2015.gadā saņēmuši kādu no Bauskas pašvaldības
apbalvojumiem.
2015.gadā pašvaldība iedzīvotājus aicināja piedalīties vairāku pašvaldībai būtisku
jautājumu publiskajā apspriešanā:
-

Bauskas sporta halles tehniskā projekta publiskā apspriešana;

-

projekta „Rail Baltica” paredzētās darbības ietekmes uz vidi izvērtējuma sabiedriskā
apspriešana;

-

publiskā apspriešana par atļaujas izsniegšanu SIA „Joker LTD ”totalizatora un derību
likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Salātu ielā 29, Bauskā;

-

Publiskā apspriešana par gājēju tilta pār Mūsas upi būvniecību atbilstoši SIA „BT projekts”
izstrādātajam tehniskajam projektam;

-

sabiedriskā apspriešana par Mežotnes pagasta Kranču kapsētas nosaukuma maiņu uz
„Bērzu kapsēta”’

-

sabiedriskā apspriešana par Gailīšu pagasta Pāces parka turpmāko izmantošanu.
Viens no pozitīvas komunikācijas veicināšanas rīkiem ir 2015.gadā atjaunotais konkurss

„Bauskas novada rota”, kurā dalību pieteica 20 dalībnieku, kas tika sumināti Novada svētku
pasākumā, notika pieredzes apguves brauciens uz Iecavas novada sakoptākajām sētām, kā arī
noslēguma pasākums atjaunotajā Bauskas rātsnamā.
2015.gada noslēgumā pašvaldība organizēja rekonstruēto ielu atvēršanas svētkus, kuros
kopā ar iedzīvotājiem priecājās par Bauskas pilsētā sakārtoto infrastruktūru – Zemgaļu ielu un
Biržu ielu.
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Pašvaldības vadība un speciālisti kopā ar iedzīvotājiem bijuši tādos lielos pasākumos, kā
Plūdoņa ielas svētki un Tūrisma sezonas atklāšana 2015.gada maijā, konkursā „Gada skolēns”
maijā, Bauskas novada svētkos augustā, gada noslēgumā godinot sportistus pasākumos „Bauskas
novada sporta laureāts” un „Jaunatnes sporta laureāts”. 2015.gadā pašvaldība uzņēmusi arī Valsts
prezidentu, kurš ieradās maijā un apmeklēja novadu Grāmatu svētkus, Īslīces vidusskolu, tikās ar
deputātiem atjaunotajā rātsnamā u.c.
Bauskas novada Dāviņu un Vecsaules pagasta pārstāvji 2015.gada pavasarī piedalījās
Ģerboņa svētkos pie Valsts prezidenta un saņēma sava pagasta ģerboni, kas izstrādāts
2014./2015.gadā.
Lai rosinātu pozitīvu sadarbību starp pašvaldību un skolu jaunatni, pašvaldība ik gadu
iesaistās Ēnu dienu aktivitātēs. Arī 2015.gads nebija izņēmums. Skolēniem bija iespēja ēnot 17
Bauskas novada pašvaldības speciālistus. Šo iespēju izmantoja 17 jaunieši.
Bauskas novada pašvaldība 2015.gadā piedalījās Vislatvijas Zemes stundā, kuras galvenā
tēma ir resursu taupīšana. Bauskas pilsētā, resursu taupīšanas nolūkā uz vienu stundu tika
samazināta ielu apgaismojuma jauda. Šajā aktivitātē piedalīties tika rosināti arī novada iedzīvotāji.
Aktīvi gan pašvaldības darbinieki, gan novada iedzīvotāji piedalījās arī 2015.gada Lielās
talkas aktivitātēs.

Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Sadarbība ar nevalstisko sektoru pašvaldībai ir ļoti nozīmīga, jo nevalstiskās organizācijas
apvieno aktīvu vietējās sabiedrības kodolu, kuri kopīgi cenšas sasniegt kādu vienotu mērķi.
75

Bauskas novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats
Bauskas novada pašvaldība aktīvi atbalsta nevalstisko organizāciju (NVO) iniciatīvas,
piešķirot līdzfinansējumu viņu iecerēm un idejām. Viena no apjomīgākajām projektu iniciatīvām
ir LEADER projekti, kas tiek īstenoti ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansiālu
atbalstu. Tie ir projekti, kuru īstenošanas rezultātā tapuši rotaļu laukumi, izgatavoti tērpi novada
amatierkolektīviem, īstenotas dažādas aktivitātes vietējām kopienām.
Tāpat pašvaldība regulāri atbalsta dažādas nevalstisko organizāciju ieceres un idejas, kas
nav saistītas ar vēl kāda, ārēja finansējuma piesaisti.
Regulāri un uzticami pašvaldības sadarbības partneri NVO sektorā ir biedrības „Bauskas
rajona lauku partnerība”, „Par pozitīvu sabiedrību”, Māmiņu klubs „Stīga”, „Kalna svētību
kopiena”, „Bauskas vecpilsēta”, „Uzņēmēju klubs „Bauska’97” „Īslīces pagasta sieviešu klubs
„Rītausma””, Jauniešu apvienība „JUMS”, „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”, „Saulupe”,
„Bauskas Jauniešu integrācijas klubs „Strops-39”, „Bauskas sākumskolas padome”, „Labums”,
„Rūnu raksti”, „Iniciatīvu centrs”, „Sadarbības tilts”, „Bauskas mednieku un makšķernieku
biedrība”, „Ābulis”, Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība „Bauska””, „Latvijas Multiplās
sklerozes asociācijas” Bauskas nodaļa, „Latvijas Sarkanais Krusts”, „Bauskas Invalīdu biedrība”,
„Bauskas

Politiski

represēto

apvienība”,

“Politiski represēto klubs „Rēta””.
Sadarbībā
vecpilsēta”

ik

ar
gadu

biedrību
septembrī

„Bauskas
Bauskas

vecpilsētā tiek organizēti pagalmiņu svētki un
putras godēšanas festivāls, kopā ar Jauniešu
apvienību „JUMS” tiek plānotas un īstenotas
idejas jaunatnes brīvā laika un tālākizglītības
iespēju pilnveidē, „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” ir nenovērtējams partneris dažādu
sociālo projektu īstenošanā, „Uzņēmēju klubs „Bauska’97” darbojas kā asociētais partneris
pašvaldības īstenotos projektos, kā arī aktīvi iesaistās uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes
darbā. Pirmo reizi novada pašvaldībā tika organizēts pasākums „Bauskas novada uzņēmējs 2015”.
NVO sektora idejas ir īpašas tādēļ, ka tās ir radušās iedzīvotāju iniciatīvas rezultātā. Tieši tādēļ
pašvaldība ir īpaši priecīga, ka ar savu materiālu vai nemateriālu ieguldījumu var iesaistīties šo
ideju īstenošanā.

76

Bauskas novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats

6. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS
PROJEKTOS
Bauskas novada pašvaldības ārējo un starptautisko sakaru politikā svarīga vieta ir atvēlēta
kultūras, sporta, izglītības un sociālajiem jautājumiem. Bauskas novada pašvaldībai ir noslēgti
sadraudzības līgumi ar piecu valstu pašvaldībām: Hedemora (Zviedrijas Karaliste), Pakroja
(Lietuvas Republika), Radvilišķi (Lietuvas Republika), Ripina (Polijas Republika) un Nāhoda
(Čehijas Republika) un Hašūri (Gruzija).
2015.gada jūnijā Bauskas novada pašvaldības delegācija apmeklēja Ripinu tās 950 gadu
jubilejā. Delegāciju apmaiņas dažādu pasākumu ietvaros notika ar Pakrojas un Radvilišķu
pašvaldībām.
Bauskas novada pašvaldības delegācija un deju kopa „Mēmelīte” apmeklēja tradicionālos
Kurzemes svētkus sadraudzības pilsētā Nāhodā un Ražas svētkus sadraudzības pašvaldībā Gruzijā
Hašuri pašvaldībā.
Bauskas novada svētkos piedalījās Hedemoras, Ripinas, Pakrojas un Radvilišķu
pašvaldības delegācijas.
Regulāra sadarbība notiek ar ārvalstu vēstniecībām. Maijā Bauskā ar sadarbības vizīti
ieradās Šveices vēstniecības pārstāvji, lai iepazītos, kā Bauskas pašvaldība, arī individuālie
uzņēmēji izmantojuši finanšu palīdzības programmas „Altum” iespējas Decembrī Bauskas novada
pašvaldību apmeklēja Amerikas Savienoto Valstu vēstniece Latvijā Nensija Petita, lai pārrunātu
par sadarbības iespējām, investīciju projektiem, holokausta jautājumiem u.c.
Vairāk nekā 20 gadus tiek organizēts starptautisks basketbola turnīrs, kurā piedalās
Jonišķu, Jaunakmenes, Radvilišķu rajona un Bauskas novada pašvaldības sporta veterānu
komandas.
Septembrī Bauskas novada pašvaldībā ieradās Moldovas delegācija, lai smeltos pieredzi
teritoriju attīstības plānošanā un atkritumu apsaimniekošanā.
12. mākslinieku plenērā „Bauskas vasara” pulcējās mākslinieki no Latvijas, Lietuvas,
Krievijas, Itālijas, Baltkrievijas.
27.jūnijā Bauska uzņēma VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētku dalībniekus no
Norvēģijas, Zviedrijas, Lietuvas, Igaunijas Somijas, Krievijas.
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7. VEIKTIE PASĀKUMI VALSTS KONTROLES
IETEIKUMU IEVIEŠANĀ
Bauskas novada pašvaldībā 2014.gada aprīlī Valsts kontrole uzsāka lietderības revīziju
“Bauskas novada pašvaldības finanšu līdzekļu kultūrai, atpūtai un sporta pasākumiem
izmantošanas lietderība un atbilstība normatīvo aktu prasībām” (turpmāk – Revīzija).
Revīzijas mērķis bija gūt pārliecību, ka laika posmā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada
31.decembrim Bauskas novada pašvaldība ir nodrošinājusi finanšu līdzekļu kultūrai, atpūtas un
sporta pasākumiem izmantošanas atbilstību normatīvo aktu prasībām un lietderību.
Revīzijas procedūras tika veiktas pašvaldībā un tās iestādēs un struktūrvienībās, kuru
budžeta izdevumi ir uzskaitīti funkcionālā kategorijā 08.00 “Atpūta, kultūra un reliģija”. Revīzijas
ietvaros Valsts kontroles revidenti veica pārbaudes par revidējamo vienību darbības
ekonomiskumu, efektivitāti un produktivitāti. Revīzijas procedūras tika veiktas pašvaldības
iestādēs: Bauskas novada administrācija, Bauskas Kultūras centrs, Bauskas Centrālā bibliotēka,
Bauskas pils muzejs, Bauskas muzejs (iepriekšējais nosaukums Bauskas Novadpētniecības
mākslas muzejs) un Sporta centrs “Mēmele”.
Kā norādīts Revīzijas ziņojumā, lai gūtu pārliecību par to, ka pašvaldība finanšu līdzekļus
kultūrai, atpūtas un sporta pasākumiem izmanto ekonomiski un efektīvi, Revīzijā tika pārbaudīts:
-

vai attīstības plānošanas sistēmas organizācija pašvaldībā, plānošanas dokumentos
noteiktās aktivitātes un faktiski veiktās darbības nodrošina mērķu sasniegšanu kultūras,
atpūtas un sporta jomā un vai mērķi ir noteikti, apzinot pašvaldībā esošās problēmas un
iedzīvotāju vajadzības šajā jomā;

-

vai pašvaldības budžeta līdzekļu plānošana un budžeta pieprasījumu sagatavošana atbilst
normatīvo aktu prasībām, tas ir, vai budžeta līdzekļi tiek paredzēti attīstības plānošanas
dokumentos noteiktu mērķu īstenošanai un vai veikta finanšu līdzekļu izlietojuma
kontrole;

-

vai pašvaldības iestāžu rīcība ar finanšu līdzekļiem kultūras, atpūtas un sporta jomā ir
efektīva un ekonomiska:
o vai pašvaldības budžetā paredzētie finanšu līdzekļi komandējumiem ir izlietoti
atbilstoši normatīvā akta prasībām un efektīvi;
o vai pašvaldības budžetā paredzētie finanšu līdzekļi autotransportam ir izlietoti
atbilstoši normatīvā akta prasībām;
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o vai pašvaldības budžetā paredzētie finanšu līdzekļi preču un pakalpojumu iegādei,
lai nodrošinātu plānoto pasākumu norisi, ir izlietoti atbilstoši normatīvo aktu
prasībām un ir veiktas atbilstošas iepirkumu procedūras.
-

vai pašvaldības izveidotā institucionālā sistēma ir optimāla pašvaldības attīstības
plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanai.
Revīzijas ietvaros pašvaldībai un tās institūcijām tika sniegti desmit ieteikumi par

attīstības plānošanu un finanšu vadību, kuru ieviešanas gala termiņš tika noteikts līdz 2016.gada
15.janvārim.
Nr.p.k.
1.

2.

3

4.

5.

Valsts kontroles ieteikumi
Lai nodrošinātu, ka Bauskas novada pašvaldības (turpmākPašvaldība) darbība atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam tiek
virzīta uz konkrētu novada iedzīvotājiem svarīgu problēmu
atrisināšanu efektīvākajā un ekonomiskākajā veidā, Pašvaldībai
pilnveidot politikas plānošanas dokumentu sistēmu, izstrādājot
nepieciešamos dokumentus- stratēģijas, politikas, kā arī nosakot un
definējot konkrētus un izmērāmus Pašvaldības darbības mērķus un to
sasniegšanas pakāpi raksturojošus rezultatīvos rādītājus, un izstrādāt
politikas īstenošanas rīcības dokumentus īsākam laika posmam –
katram gadam.
Lai uzlabotu un nodrošinātu sekmīgu pašvaldības izveidoto kultūras,
atpūtas un sporta jomas institūciju darbu, Pašvaldībai pilnveidot tās
institūciju organizēto pasākumu plānošanu un nepieciešamā
finansējuma noteikšanu, izstrādāt kārtību un kritērijus, kā tiek
noteikti no Pašvaldības budžeta finansējamie pasākumi to prioritārā
secībā, vienlaikus norādot sasaisti ar pašvaldības definētajiem
mērķiem kultūras, atpūtas un sporta jomā, kā arī pilnveidot
pasākumus apmeklējušo iedzīvotāju skaita noteikšanas kārtību.
Pašvaldībai tās darbības kultūras, atpūtas un sporta jomā izvērtēšanas
uzlabošanai pilnveidot attīstības plānošanas sistēmas uzraudzību, kā
arī noteikt uzraudzības īstenošanas kontroles, periodiski un pastāvīgi
izvērtējot paveikto, un atbilstoši konstatētajam aktualizēt turpmākās
rīcības.
Lai Pašvaldībā izveidotā attīstības plānošanas sistēma nodrošinātu
attīstības plānošanas sasaisti ar finanšu plānošanu atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajam, pašvaldībai pilnveidot budžeta
sagatavošanas procesā iesniegtos pamatojuma dokumentus – budžeta
pieprasījumus, tāmes, paskaidrojuma rakstu u.c., iekļaujot tajos
konkrētas un precīzas atsauces uz attīstības plānošanas dokumentos
noteikto mērķu sasniegšanai veicamajām rīcībām un uzdevumiem.
Lai nodrošinātu, ka Pašvaldība un tās izveidotās institūcijas nosaka
un piemēro ekonomiski pamatotas pakalpojuma cenas, Pašvaldībai
izstrādāt un sniegt metodiskus norādījumus tās institūcijām par
pakalpojumu
cenu
aprēķināšanas
principiem,
pilnveidot
grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un
ieviest metodikas ievērošanas kontroles procedūras.

Izpildes termiņš

2016.gada
15.janvāris

2016.gada
15.janvāris

2016.gada
15.janvāris

2016.gada
15.janvāris

2016.gada
15.janvāris
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Pašvaldībai pilnveidot kārtību, kādā tiek sagatavots pašvaldības
budžets, nosakot katra finansējuma mērķus, un ieviest kontroles, kas
nodrošinās iespēju izvērtēt finanšu līdzekļu izlietojuma
ekonomiskumu un lietderību, kā arī to sasaisti ar attīstības plānošanas
dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu.
Izvērtēt kultūras centru darbību, sagatavojot rīcības plānu, lai
nodrošinātu iedzīvotāju iesaisti pašdarbības kolektīvos, interešu
grupās un kultūras centra organizētajos pasākumos.
Lai novērstu nepamatotu izdevumu rašanos, izmantojot
autotransportu, pašvaldībai izveidot iekšējās kontroles sistēmu, kas
nodrošinās normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu un
autotransporta izmantošanu tikai no pašvaldības funkcijām izrietošu
uzdevumu veikšanai.
Lai nodrošinātu lietderīgu pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojumu,
Pašvaldībai izstrādāt kārtību, kādā Pašvaldībā tiek izvērtēta
komandējumu nepieciešamība.
Pašvaldībai ieviest kontroles un izstrādāt iekšējo tiesību aktu, nosakot
kritērijus reprezentācijas materiālu, pārtikas produktu un ēdināšanas
pakalpojumu iegādes nepieciešamībai un to apjomu Pašvaldības
organizētajos pasākumos.

6.

7.

8.

9.

10.

2016.gada
15.janvāris

2016.gada
15.janvāris

2015.gada
1.septembris

2015.gada
1.septembris
2015.gada
1.septembris

Revīzijas laikā pēc Valsts kontroles revidentu ieteikuma, tika veikta virkne pasākumu un
normatīvo aktu izstrāde, pilnveidojot iestāžu rīcību ar pašvaldība finanšu līdzekļiem un mantu,
kā arī kontroles mehānismu kā to nosaka likums „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu
izšķērdēšanas novēršanu”.
Ieviešot Valsts kontroles ieteikumus, ir izstrādāti un Bauskas novada dome ir apstiprinājusi
attīstības plānošanas dokumentus kultūras un sporta nozarei: Bauskas novada kultūras attīstības
stratēģija 2016.-2022.gadam un Bauskas novada sporta attīstības stratēģija 2016.-2022.gadam. Ir
izstrādāti un apstiprināti astoņi jauni iekšējie normatīvie akti:
-

“Kārtība, kādā tiek īstenota Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Bauskas
novada attīstības programmas izpildes uzraudzība”;

-

noteikumi

„Bauskas

novada

pašvaldības

kārtība

publisko

iepirkumu

likumā

nereglamentēto iepirkumu veikšanai”;
-

”Reprezentācijas izdevumu plānošanas, uzskaites un norakstīšanas kārtība”;

-

“Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas
kārtība”;

-

noteikumi “Par Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku komandējumiem
un darba braucieniem”;

-

“Pašpārvadājumu veikšanas kārtība Bauskas novada pašvaldībā”;
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-

kārtība pašvaldības autotransporta pieprasījumiem (2014.gada 11.septembra Bauskas
novada domes rīkojums Nr.3-7/150 “Par autotransporta pieprasījumu”), kas nodrošina
pašvaldības autotransporta izmantošanas pašvaldības funkcijām uzskaiti un kontroli;

-

“Kārtība, kādā tiek plānoti kultūras pasākumi un tiem nepieciešamie finanšu līdzekļi
nākamajam budžeta gadam”;

-

noteikumi “Par kārtību, kādā tiek plānoti sporta pasākumi un tiem nepieciešamie finanšu
līdzekļi nākamajam budžeta gadam”.
2016.gada pašvaldības budžeta izstrādes procesā īpaša vērība tika veltīta plānotā

finansējuma sasaistei ar attīstības plānošanas dokumentiem. Ņemot vērā Valsts kontroles
ieteikumus, pilnveidots nolikums “Bauskas novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu)
izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”. Atbilstoši nolikumam, 2016.gada
budžeta sagatavošanas procesā pašvaldības iestāžu iesniedzamie dokumenti pamatojami ar
konkrētām un precīzām atsaucēm uz attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem un
to sasniegšanai veicamajām rīcībām un uzdevumiem.
Ieviešot Valsts kontroles ieteikumus pašvaldības iestādēs tiek pilnveidota un uzlabota
attīstības plānošana, novērsts finanšu līdzekļu nelietderīga un nepamatota izlietojuma risks un tiek
uzlabota pašvaldības budžeta plānošana un pilnveidota izdevumu kontroles sistēma.
Valsts kontrole 2016.gada 6. jūnijā Bauskas novada pašvaldībai pasniedza Atzinības rakstu
par veiksmīgu sadarbību pērnajā gadā. Valsts kontroles padome 2016.gada maijā nodibināja
apbalvojumu – Atzinības rakstu. Tā piešķiršanu nosaka īpaša kārtība, ar kuru tiek izvērtēts Valsts
kontroles revidējamo vienību un sadarbības partneru ieguldījums Valsts kontroles izvirzīto mērķu
sasniegšanā, tajā skaitā novērtēta sadarbība ar Valsts kontroli revīziju laikā.
Bauskas novada pašvaldība ir pirmā pašvaldība Latvijā, kura saņēma šādu Atzinības rakstu.
Tas pasniegts par atklātu un publiskajā telpā pārskatāmu sabiedrības informēšanu par Valsts
kontroles revīzijā “Par finanšu līdzekļu kultūrai, atpūtas un sporta pasākumiem izmantošanas
lietderību un atbilstību normatīvo aktu prasībām” sniegto ieteikumu ieviešanu.
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8. PAŠVALDĪBAS 2016.GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
Bauskas novada pašvaldībā tradicionāli tiek plānoti šādi pasākumi:
-

16.-28.februārī Bauskas kafejnīcu patriotiskā
nedēļa;

-

Senā dzīvesveida skola Bauskas pilī;

-

20.martā pavasara iešūpošana saimniecībā
“Vaidelotes”;

-

20.martā gadskārtu svētki – Lielā diena
V.Plūdoņa muzejā;

-

25.martā Lieldienu pasākums atpūtas
kompleksā “Miķelis”

-

aprīlī starpnovadu Grāmatu svētki;

-

23.aprīlī Lielā talka;

-

4.maijā plānoti ikgadējie Tūrisma sezonas
atklāšanas svētki;

-

21.maijā „Muzeju nakts” pasākumi Bauskas
muzejā, V.Plūdoņa muzejā, Bauskas pilī,
atpūtas kompleksā “Miķelis” un “Rožmalas”;

-

16.-22.maijā mākslas plenērs Bruknas muižā;

-

20.-22.maijā “Foto dienas Bauskā 2016”;

-

27.maijā Viļa diena V.Plūdoņa muzejā;

-

28.maijā Bauskas novada Ģimeņu sporta diena.
Mazuļu rāpošanas čempionāts;

-

maijā- jūnijā konkurss par sakoptāko īpašumu
„Bauskas novada rota”;

-

maijā pasākums „Gada skolēns”;

-

18.jūnijā ielīgošana Korfa dārzā;

-

21.jūnijā Saulgriežu ugunskurs saimniecībā
“Vaidelotes”;
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-

2.jūlijā Bauskas novada svētki Bruknas muižā
“Deviņi ziedi Dāviņu dārzā”;

-

8. un 9.jūlijā starptautiskais Kantrimūzikas
festivāls;

-

16.-17. jūlijā Renesanses mūzikas un mākslas
festivāls Bauskā;

-

23.jūlijā Latvijas V Senioru deju svētki “Annas
danči”;

-

29.jūlijā XIII starptautiskais glezniecības plenērs
“Bauskas vasara”;

-

6.augustā Bauskas svētki “Bauskas smeķis”;

-

22. septembrī Baltu vienības dienas ugunskurs
“Vaidelotēs”;

-

Bauskas novada pašvaldības Vasaras sporta spēles;

-

Bauskas novada sporta svētki cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām;

-

novada jauno pilsoņu svinīga sveikšana;

-

10.septembrī – tradicionālie VI Pagalmu un IV
Putras godēšanas svētki;

-

pasākums skolotājiem – senioriem;

-

1. oktobrī Miķeļdienas pasākums atpūtas
kompleksā “Miķelis”;

-

Bauskas novada uzņēmējs 2016;

-

11.-20.novembrī Bauskas kafejnīcu patriotiskā
nedēļa;

-

18.novembra valsts svētku pasākums;

-

novembrī pasākums „Gada skolotājs 2015”;

-

27. novembrī Bauskas pilsētas egles iedegšana
Rātslaukumā;

-

9.-10.decemrbī pasākums “Ak, Eglīte” Bauskas
muzeja pagalmā;

-

17.decembrī Ziemassvētku koncerts Bauskas pilī;

-

decembrī „Sporta laureāts” un „Jaunatnes sporta
laureāts”.
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PIELIKUMI
1.PIELIKUMS.

ZVĒRINĀTA

REVIDENTA

ATZINUMS

PAR

PAŠVALDĪBAS 2015.GADA PĀRSKATU
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2.PIELIKUMS. DOMES LĒMUMS PAR 2015.GADA PĀRSKATA
APSTIPRINĀŠANU
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3.PIELIKUMS. LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS KONTROLES
REVĪZIJAS ZIŅOJUMS
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