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1.ZIĥAS PAR PAŠVALDĪBU
1.Pašvaldības nosaukums
2. Pašvaldības juridiskā adrese
3.NodokĜu maksātāja reăistrācijas Nr.
un datums
4. PVN maksātāja reăistrācijas Nr.
un datums
5. Finanšu gads

Bauskas novada dome
Uzvaras iela 1, Bauska, LV-3901
90009116223
2009.gada 6.jūlijs
LV 90009116223
2010.gada 4.marts
01.01.2009. – 31.12.2009.

6. Bauskas novada domes priekšsēdētājs

Valdis Veips

7. Bauskas novada domes izpilddirektore

Dagnija Ludrika

8. Struktūra (1., 2.pielikums)
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1.VADĪBAS ZIĥOJUMS
Pašvaldības darba organizācija un vispārējais raksturojums
Bauskas novada pašvaldība (tālāk tekstā – Pašvaldība) ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoĦu
vēlētas pārstāvniecības – Bauskas novada Domes un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību
Bauskas novada administratīvajā teritorijā nodrošina likumos noteikto funkciju, likumā „Par
pašvaldībām” paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu, kā arī pašvaldības brīvprātīgo
iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un Bauskas novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
Bauskas novadu atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam veido šādas
teritoriālās vienības:
Bauskas pilsēta
Brunavas pagasts
Ceraukstes pagasts
Codes pagasts
DāviĦu pagasts
Gailīšu pagasts
Īslīces pagasts
Mežotnes pagasts
Vecsaules pagasts.

Novada administratīvais centrs ir Bauskas pilsēta. Kopējais iedzīvotāju skaits 28 368 (CSP
datu bāze uz 31.12.2009), platība 784,9 km2.
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Vietējās pašvaldības vēlēšanas notika 2009.gada 6.jūnijā. Vēlēšanās piedalījās 8916 novada
vēlētāju. Tika ievēlēti 17 deputāti, kas veido Pašvaldības lēmējorgānu - Bauskas novada Domi.
2009.gada 1.jūlijā notika Bauskas novada Domes pirmā sēde, kurā par domes priekšsēdētāju tika
ievēlēts Valdis Veips un par priekšsēdētāja vietniekiem- Andris ĀboliĦš un Ārija Gaile. Par
izpilddirektori amatā tika iecelta Dagnija Ludrika.
Dome no Domes deputātiem ievēlējusi šādas pastāvīgās komitejas:
- Finanšu komiteju deviĦu deputātu sastāvā;
- Sociālo un veselības lietu komiteju septiĦu deputātu sastāvā;
- Vides un attīstības komiteju septiĦu deputātu sastāvā;
- Izglītības, kultūras un sporta lietu komiteju septiĦu deputātu sastāvā.
Domes sēdes notiek vienu reizi mēnesī – katra mēneša ceturtajā ceturtdienā, nepieciešamības
gadījumā tiek sasauktas ārkārtas sēdes. Domes darbs notiek pastāvīgo komiteju un komisiju sēdēs.
Komiteju sēdes sasauc un vada komitejas priekšsēdētājs. Domes sēžu norises vietu, laiku nosaka
Domes priekšsēdētājs, kā arī izsludina sēžu darba kārtību. Gan komiteju, gan Domes sēdes ir
atklātas.
2009.gadā ir notikušas 11 domes sēdes, 1 no tām ārkārtas. PieĦemti 360 lēmumi. Notikušas 7
Finanšu, 7 Vides un attīstības, 7 Sociālo un veselības lietu, un 7 Izglītības, kultūras un sporta lietu
komitejas sēdes.
Domei ir izveidotas šādas iestādes:
1.Bauskas novada administrācija (tālāk tekstā – Administrācija).
Administrācija ir Pašvaldības iestāde, kas nodrošina Domes pieĦemto lēmumu izpildi, kā arī
tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.
Administrācija darbojas uz Domes apstiprināta nolikuma pamata. Administrāciju vada Domes
izpilddirektors. Administrācijas struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz struktūrvienību vadītāju
apstiprinātiem reglamentiem, kas saskaĦoti ar Domi.
Ir izveidotas šādas administrācijas struktūrvienības:
- Juridiskā nodaĜa;
- Ekonomikas, finanšu un audita nodaĜa;
- Attīstības un plānošanas nodaĜa;
- Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaĜa;
- Bauskas novada būvvalde;
- Saimnieciskā nodaĜa;
- Dzimtsarakstu nodaĜa;
- Sociālais dienests;
- Izglītības pārvalde;
- Pašvaldības IT kompetences centrs.
2. Pagastu un pilsētas pārvaldes (tālāk tekstā – Pārvaldes):
2.1. Bauskas pilsētas pārvalde;
2.2. Brunavas pagasta pārvalde;
2.3. Ceraukstes pagasta pārvalde;
2.4. Codes pagasta pārvalde;
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2.5. DāviĦu pagasta pārvalde;
2.6. Gailīšu pagasta pārvalde;
2.7. Īslīces pagasta pārvalde;
2.8. Mežotnes pagasta pārvalde;
2.9. Vecsaules pagasta pārvalde.
Pārvaldes nodrošina Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Bauskas novada
administratīvajās teritorijās– novada pagastos un Bauskas pilsētā. Pārvaldes darbojas uz Domes
apstiprinātu nolikumu pamata. Pārvalžu vadītājus amatā ieceĜ un no amata atbrīvo Dome. Pārvaldes
vadītājs atbild par pagasta (pilsētas) administratīvajā teritorijā esošo Pašvaldības iestāžu un
kapitālsabiedrību darbu.
3.Vispārējās izglītības iestādes:
3.1. Bauskas 1.vidusskola;
3.2. Bauskas 2.vidusskola;
3.3. Īslīces vidusskola;
3.4. Uzvaras vidusskola;
3.5. Mežotnes internātvidusskola;
3.6. Bauskas pilsētas pamatskola;
3.7. Bauskas pilsētas Kristīgā pamatskola;
3.8. Codes pamatskola;
3.9. MežgaĜu pamatskola;
3.10. Mežotnes pamatskola;
3.11. Griėu pamatskola;
3.12. Ozolaines pamatskola;
3.13. Vecsaules pamatskola.
4.Interešu izglītības iestādes:
4.1. Bauskas pilsētas Mūzikas skola;
4.2. Bauskas Mākslas skola;
4.3. Bauskas rajona Bērnu un jauniešu centrs.
5.Profesionālās ievirzes izglītības iestāde:
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola.
6.Pirmsskolas izglītības iestādes:
6.1. Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte”;
6.2. Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”;
6.3. Gailīšu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Lācītis”.
7.Speciālās izglītības iestāde:
Pamūšas speciālā internātpamatskola.
8.Bibliotēka:
Bauskas Centrālā bibliotēka.
9.Kultūras iestādes:
9.1. Bauskas Tautas nams;
9.2. Bauskas pils muzejs;
9.3. Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzejs.
10.Sociālās aprūpes iestāde:
Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”.
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11.Citas iestādes:
11.1. Bauskas Tūrisma informācijas centrs;
11.2. Sporta centrs „Mēmele”;
11.3. Bauskas novada bāriĦtiesa.
Atsevišėu pašvaldības funkciju pildīšanai Dome no deputātiem, novada administrācijas, pagastu
un pilsētas pārvalžu darbiniekiem, pašvaldības iedzīvotājiem, kā arī pieaicinātiem speciālistiem ir
izveidojusi šādas komisijas:
novada Vēlēšanu komisiju 7 locekĜu sastāvā;
Administratīvo lietu komisiju 8 locekĜu sastāvā;
Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokĜu komisiju 7 locekĜu sastāvā;
Iepirkumu komisiju 5 locekĜu sastāvā;
Pedagoăiski medicīnisko komisiju 5 locekĜu sastāvā;
AtĜauju izsniegšanas un licencēšanas komisiju 6 locekĜu sastāvā;
Būvju pieĦemšanas komisiju;
Bauskas pilsētas Zemes komisiju.
Izveidotas šādas darba grupas:
Izglītības sistēmas optimizācijas darba grupa;
Sociālo jautājumu darba grupa.
PieĦemti šādi saistošie noteikumi:
Bauskas novada pašvaldības nolikums;
Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem;
Par Bauskas novada teritorijas plānojumiem.
Pašvaldībai pieder visas kapitāldaĜas un tā ir visu šo kapitāldaĜu turētāja šādās
kapitālsabiedrībās:
SIA „Bauskas slimnīca”;
SIA „Zemgales mutes veselības centrs”;
SIA „Bauskas zobārstniecība”;
SIA „Vides serviss”;
SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”;
SIA „Bauskas siltums”;
SIA „Bauskas namsaimnieks”;
SIA „Īslīces ūdens”.
Pašvaldībai pieder kapitāla daĜas un tā ir šo kapitāla daĜu turētāja publiski privātajā
kapitālsabiedrībā SIA „Zemgales EKO”.
Pašvaldība ir biedrs šādās biedrībās:
„Latvijas Pašvaldību savienība”;
„Latvijas Pašvaldību mācību centrs”;
Zemgales reăionālā Enerăētikas aăentūra.
Pēc pašvaldību vēlēšanām kā viens no svarīgākajiem uzdevumiem bija- pašvaldības
struktūras veidošana. Tā kā vairākas novadā ietilpstošās pašvaldības bija vērsušās Satversmes tiesā
ar prasību atcelt Ministru kabineta 2007. gada 4. septembra noteikumu Nr. 596 „Noteikumi par
vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu” attiecīgo normu atbilstību Satversmes
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1.pantam un 101.pantam, kas noteica šo pašvaldību iekĜaušanu Bauskas novadā, tad netika savlaicīgi
izstrādāts Bauskas novada apvienošanās projekts un Attīstības stratēăija.
Norisinājās darbs pie novada simbolikas izveides. Pašvaldība atbalstīja Latvijas Republikas
UzĦēmumu reăistra Bauskas filiāles saglabāšanu un filiālei tika nomā nodotas telpas pašvaldībai
piederošajā ēkā KatoĜu ielā 3, Bauskā. Tāpat tika atbalstīta Sarkanā Krusta biedrība un Invalīdu
biedrība, piešėirot šīm nevalstiskajām organizācijām telpas. Darbu pašvaldībā uzsāka pirmie
programmas „Apmācība darba iemaĦu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”
atbalstītie bezdarbnieki.
Tika uzsākta vai turpinājās vairāku ceĜu un ielu infrastruktūras projektu īstenošana:
- Uzvaras ielas rekonstrukcija Bauskas pilsētā,
- ceĜa „Uzvara- Buku birzs- ŠmuĜi” rekonstrukcijas 1.etaps Gailīšu pagastā,
- ceĜa „Katrīnas- Lāči”1. kārtas rekonstrukcija Mežotnes pagastā,
- ceĜa „VītoliĦi-Lodēni” rekonstrukcija, un Īslīces ielas būvniecība Īslīces pagastā,
- ceĜa „Lejas –Valteėi - Bardžūni" rekonstrukcija Brunavas pagastā,
- caurtekas izbūve pār Lambārtes kanālu pašvaldības ceĜā „Stīnuži- Lambārtes kalte”,
- ceĜa posma „A7-Rotkalni- A7” rekonstrukcija Codes pagastā.
Turpinājās darbs pie tehniski-ekonomiskā pamatojuma precizēšanas un tehniskā projekta
sagatavošanas ūdenssaimniecību projektiem „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Īslīcē” un
„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā”. Tika īstenots projekta „Īslīces kultūras nama rekonstrukcija
un Meldru, Pārupes, Birznieku un Lauku ielu rekonstrukcija – apgaismes līniju ievilkšana” 1.etaps veikta ielu apgaismes līniju izbūve Meldru, Pārupes, Birznieku un Lauku ielai Īslīces pagastā.
Ar Eiropas Reăionālās attīstības fonda līdzfinansējumu turpinājās renovācijas darbi
pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” ēkā Saules ielā 8, Bauskā un rekonstrukcijas darbi ēkā
Dārza ielā 3, Bauskā. Lai turpmāk nodrošinātu kvalitatīvas dabaszinātĦu (ėīmija, bioloăija, fizika un
matemātika) apguves iespējas un radītu priekšnosacījumu valsts attīstībai zinātĦu un tehnoloăiju
ietilpīgajās nozarēs, turpinājās Eiropas Reăionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu īstenošana
novada vidusskolās- Bauskas 2. vidusskolā, Īslīces un Uzvaras vidusskolā. Projekta ietvaros katrā no
projektā iesaistītajām skolām veikta telpu renovācija fizikas, ėīmijas, bioloăijas un matemātikas
kabinetos, kā arī iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloăiju iegāde un uzstādīšana.
Ar Lauksaimniecības garantiju fonda atbalstu tika uzsākta kultūras centra ”Kamarde” Gailīšu
pagastā rekonstrukcija un Īslīces kultūras nama rekonstrukcijas 1.etaps Īslīces pagastā. Tika veikti
telpu remontdarbi kultūras centrā „Dāvis” DāviĦu pagastā.
2009.gada 19.septembrī notika rekonstruētā Bauskas rajona pašvaldības sporta bāzes
stadiona Pilskalna ielā 26, Bauskā atklāšana. Ir rekonstruēts skrejceĜš, austrumu un rietumu tribīnes,
pārbūvēta lietusūdens drenāžas sistēma un sadzīves kanalizācijas sistēma. Ar Eiropas Savienības
atbalstu pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros tika īstenots projekts
„Codes pagasta Codes pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcija”. Tika pabeigti Codes
pamatskolas sporta zāles būvdarbi.
Izglītība
Kopš Bauskas novada izveidošanas 2009.gada 1.jūlijā izglītības jomas pārraudzību un
metodisku atbalstu novadā nodrošināja Bauskas rajona padomes Izglītības pārvalde. No 2009./2010.
mācību gada LR Izglītības un zinātnes ministrija izmainīja valsts finansējuma pedagogu algām
aprēėināšanas principus, kuru pamatā bija aprēėins, kas balstīts uz izglītojamo skaitu novadā.
Izglītības pārvaldes vadībā tika organizēta valsts finansējuma sadales modelēšana novada izglītības
iestādēm un izstrādāti atbilstoši novada normatīvie dokumenti -noteikumi „Par kārtību, kādā nosaka
pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības
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iestādēs”, „Par kārtību, kādā nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības darba grupās un izglītojamo skaitu
vispārējās izglītības iestādē grupās atsevišėu mācību priekšmetu apguvei”. 2009.gada noslēgumā
tika sagatavoti grozījumi tajos atbilstoši izmainītajam valsts finansējumam. Izglītības pārvalde
sagatavoja Bauskas novada Domes lēmumu projektus par izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku,
struktūrvienību vadītāju, pedagogu mēneša darba algas likmi.
Bauskas novadā tika risināts izglītības iestāžu tīkla optimizācijas jautājums, to izvērtējot
īpaši izveidotās Bauskas novada Izglītības sistēmas optimizācijas darba grupas sēdēs. Tā rezultātā
tika vispusīgi izvērtēti katras izglītības iestādes pastāvēšanas, pieejamo finanšu līdzekĜu efektīvas
izmantošanas, kvalitatīvas izglītības pieejamības nodrošināšanas nosacījumi. Pēc darba grupas
ierosinājuma tika slēgta Codes sākumskola, reorganizēta Jaunsaules pamatskola un izveidota kā
Vecsaules pamatskolas struktūrvienība, reorganizēta Bērzu pamatskola un izveidota kā Mežotnes
pamatskolas struktūrvienība.
Lai nodrošinātu mācību priekšmetu satura reformas sekmīgu norisi vidusskolā, informācijas
apriti par izglītības aktualitātēm valstī, novados, kā arī nodotu pedagoăisko pieredzi, uzsākot
2009./2010. mācību gadu tika izveidotas 19 mācību priekšmetu skolotāju metodiskās apvienības,
kuru vadītājus finansēja no rajona padomes budžeta, bet to darbība aptvēra Bauskas, Vecumnieku,
Iecavas un Rundāles novadu pedagogus. Izglītības pārvaldes un mācību priekšmetu metodisko
apvienību tradicionālais darba virziens bija novadu mācību priekšmetu olimpiāžu un dažādu
tematisku pasākumu organizēšana skolēniem – vācu valodas, angĜu valodas, bioloăijas olimpiādes,
„Geočempionāts”, konkurss „Mana Latvija” 8.klases skolēniem, K.Skalbes 120. dzimšanas dienai
veltītā literārā konference, Dzejas dienas pasākums vidusskolēniem, Dzejas dienas 5., 6.klašu
skolēniem V. PlūdoĦa memoriālajā mājā – muzejā „Lejeniekos”.
Liels darbs tika ieguldīts Bauskas novada skolu kvalitātes vērtēšanas nodrošināšanā,
izvērtējot visu Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku skolu sniegumu 2008./2009. mācību
gadā, sniedzot informāciju par vērtēšanas rezultātiem Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku
novadu Domēm un noorganizējot konkursa noslēguma pasākumu „Paldies, Skolotāj!” Bauskas pilī.
Izglītības pārvaldes mājas lapā regulāri tika ievietota aktuāla informācija par izglītības
jautājumiem valstī un novados, kā arī ESF projektu informācija. Bauskas novads 2009.gada
1.septembrī no Bauskas rajona administrācijas pārĦēma ESF darbības programmas „Cilvēkresursi
un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2. apakšaktivitāte „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu
nodrošināšanai
prioritārajos
mācību
priekšmetos”
(Līguma
Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) īstenošanu, nodrošinot projekta realizāciju
Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novados. Projektā iesaistījās un saĦēma atbalstu 86
bijušā Bauskas rajona pedagogi t.sk. 44 Bauskas novada pedagogi, 15 Iecavas novada pedagogi, 17
Vecumnieku novada pedagogi, 10 Rundāles novada pedagogi.
Bauskas novadā 2009.gada novembrī tika uzsākta ESF darbības programmas „Cilvēkresursi
un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākĜos” īstenošana, kur 2.aktivitātē atbalstu saĦēma 13, 3.
aktivitātē 87 Bauskas novada pedagogi.
Uzsākot 2009./2010.māc.gadu, Izglītības pārvalde augustā organizēja ikgadējo Skolotāju
konferenci Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu pedagogiem, kurā piedalījās 400
pedagogi.
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Sociālā aprūpe
Lai nodrošinātu kvalitatīvu un savlaicīgu sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Bauskas
novada iedzīvotājiem, ar 2009. gada 15. septembri darbu uzsāka Bauskas novada Sociālais dienests,
kurā kopā ar pagastu pārvalžu sociālajiem darbiniekiem kopā strādā 20 speciālisti.
Uzsākot darbu, pirmais uzdevums bija izstrādāt vienotus saistošos noteikumus par sociālās
palīdzības pabalstiem Bauskas novadā, kuri tika apstiprināti 24. septembra Domes sēdē. Šie
noteikumi garantē, ka ikviens novada iedzīvotājs vajadzības gadījumā saĦem nepieciešamo
palīdzību pēc vienotiem principiem. Sagatavota vienota informācija iedzīvotājiem par sociālās
palīdzības iespējām pašvaldībā un to saĦemšanas kārtību, ar kuru var iepazīties ikvienā pagasta
pārvaldē.
Reizi nedēĜā visi pilsētas un pagastu sociālie darbinieki tiekas Sociālā dienesta sēdē, lai
risinātu aktuālākos jautājumus, pārrunātu problēmas un meklētu kopīgus risinājumus. Speciālisti
tiek informēti un konsultēti par jaunākajām izmaiĦām normatīvajos dokumentos. 2009. gadā kopš
novada izveidošanas notikušas 14 sēdes. Vienā sēdē tiek izskatīti apmēram 60 klientu iesniegumi,
kuri tiek pārbaudīti atbilstoši MK noteikumiem un Bauskas novada saistošajiem noteikumiem. 2009.
gadā 476 ăimenēm tika izsniegtas izziĦas par atbilstību trūcīgas personas statusam. Kopš novada
izveides sociālajos pabalstos 2009. gadā tika izlietoti Ls 58 852, no kuriem lielākā daĜa ir pabalsts
garantētā minimālā ienākuma segšanai un dzīvokĜa pabalsts.
Katru mēnesi tiek sagatavotas un iesniegtas ikmēneša atskaites Labklājības ministrijai. 2009.
gadā tika uzsākts darbs pie sociālās palīdzības administrēšanas informatīvās sistēmas SOPA.
Sagatavoti nepieciešamie līgumi ar datu bāzēm, izstrādāti darbības noteikumi ar datu bāzēm
saistītajiem darbiniekiem.
Līdz ar novada izveidi aizsākās sociālo pakalpojumu iestāžu optimizācijas process. Šī
jautājuma risināšanai tika izveidota darba grupa un Bauskas novada 2009.gada novembra domes
sēdē tika pieĦemts lēmums izveidot un iekĜaut pieaugušo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas iestādē „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele” šādas struktūrvienības:
- Brunavas sociāli sabiedrisko centru „ĒrgĜi”;
- Īslīces veco Ĝaužu sociālās aprūpes centru;
- sociālās aprūpes centru „Īslīči”.
Novada Sociālā dienesta darbinieki piedalās Sociālo pakalpojumu programmas izstrādē
Zemgales reăionā.
Sociālā dienesta speciālisti aktīvi strādā pie iedzīvotāju informēšanas, katra grūtībās nonākušā
iesaistīšanas savu problēmu risināšanā, līdzdarbības pienākumu noteikšanas. Lai paplašinātu
iespējas iedzīvotājiem saĦemt nepieciešamo palīdzību, izveidota sadarbība ar dažādām
sabiedriskajām organizācijām– Caritas fondu, kurš palīdz maksāt par brīvpusdienām Bauskas
skolās un Codes pamatskolā, A. Eglīša fonds, kurš apmaksā brīvpusdienas Mežotnes pamatskolā,
sniedz materiālu atbalstu vairākām ăimenēm Ceraukstes pagastā. ěoti laba sadarbība izveidojusies
ar Hedemoras pašvaldību Zviedrijā, kuras savāktie ziedojumi bija lielisks atbalsts Bauskas novada
ăimenēm Ziemassvētkos. Sociālais dienests aktīvi sadarbojas ar novada Pensionāru padomi,
Sarkanā Krusta Bauskas nodaĜu.
Bauskas novada Sociālajam dienestam 2009. gadā uzticēta atbildība par vairākiem projektiem:
ESF „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaĦu iegūšanai un
uzturēšanai”, kā arī NVA aktīvā nodarbinātības pasākuma „Darba izmēăinājumi” īstenošana.
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BāriĦtiesas darbs
Bauskas novada bāriĦtiesa 2009.gadā veikusi 177 pārbaudes par bērnu dzīves apstākĜiem
ăimenēs un sociālās aprūpes iestādēs un pieĦēmusi 34 lēmumus.
Bērnu skaits ăimenēs, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un
audzināšana un par kurām bāriĦtiesa pārskata gadā informējusi pašvaldības sociālo
dienestu vai citu atbildīgo institūciju

11

Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriĦtiesas lēmumu atĦemtas bērna aprūpes
tiesības, kopā:

16

Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriĦtiesas lēmumu atjaunotas bērna aprūpes
tiesības, kopā:

6

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atĦemtas bērna aprūpes tiesības

24

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atjaunotas aprūpes tiesības

6

Personu skaits, par kurām bāriĦtiesa pieĦēmusi lēmumu par prasības sniegšanu tiesā
par aizgādības tiesību atĦemšanu

13

Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atĦemtas aizgādības tiesības

8

Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atĦemtas aizgādības tiesības

14

Bērnu skaits, kuri pārskata gada 31.decembrī atradās ārpusăimenes aprūpē, no
kuriem:

133

oaudžuăimenē

5

oaizbildĦa ăimenē

100

obērnu aprūpes iestādē

28

Adoptējamo bērnu skaits, kuri pārskata gada 31.decembrī atradās ārpusăimenes
aprūpē (audžuăimenē, aizbildnībā, bērnu aprūpes iestādē)

24

Bērnu skaits, par kuriem bāriĦtiesa pārskata gadā pieĦēmusi lēmumu par
ārpusăimenes (audžuăimene, aizbildnība, bērnu aprūpes iestāde) aprūpi

44

Bērnu turpmākā aprūpe pēc aprūpes audžuăimenē izbeigšanas

2

Vecāku aprūpē nodoto bērnu skaits pēc bērna aprūpes vai aizgādības tiesību
atjaunošanas vecākiem

7

Ārpusăimenes aprūpē esošo bērnu skaits, par kuriem bāriĦtiesa pieĦēmusi lēmumu
atĜaut šėērsot valsts robežu

3

Personu skaits, kuras ar bāriĦtiesas lēmumu ieceltas par aizbildni bērnam

17

Bērnu skaits, kuriem ar bāriĦtiesas lēmumu iecelts aizbildnis

22
11

AudžuăimeĦu kopējais skaits līdz pārskata gada 31.decembrim
Personu skaits, kuras pārskata gadā ar bāriĦtiesas lēmumu atzītas par adoptētājiem
Bērnu skaits, par kuriem bāriĦtiesa pārskata gadā pieĦēmusi lēmumu par to, ka
adopcija ir bērna interesēs
Bērnu skaits, par kuriem bāriĦtiesa pārskata gadā pieĦēmusi lēmumu par bērna
nodošanu adoptētāja aprūpē

6
0
5
4

Aizgādnībā esošo personu skaits pārskata gada 31.decembrī

34

BāriĦtiesas pieĦemto lēmumu skaits par aizgādĦa iecelšanu mantojumam vai
prombūtnē esošas personas mantai pārskata gada 31.decembrī

9

Bērnu skaits, par kuriem pēc tiesas pieprasījuma bāriĦtiesa devusi atzinumu par
bērna aizgādības tiesību noteikšanu un saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību

1

Bērnu skaits, par kuriem dots atzinums par viena vecāka atsevišėas aizgādības
noteikšanu

1

Bērnu skaits, par kuriem bāriĦtiesa pieĦēmusi lēmumu par valsts sociālo pabalstu,
apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav
noteikta invaliditāte, izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu vai
izmaksāšanu pašam bērnam, ja viĦš sasniedzis 15 gadu vecumu

15

PieĦemtie lēmumi par nepilngadīgo bērnu un rīcībnespējīgo personu mantisko
interešu nodrošināšanu vai aizstāvību

3

Kultūra
Bauskas novadā 2009. gadā aktīvu kultūras darbību veica speciālisti Bauskas pilsētas
pārvaldē, Brunavas pagasta pārvaldē, Īslīces pagasta pārvaldē, Ceraukstes pagasta pārvaldē, Codes
pagasta pārvaldē, DāviĦu pagasta pārvaldē, Mežotnes pagasta pārvaldē, Vecsaules pagasta
pārvaldē. Gailīšu pagasta pārvaldē ar kultūras darba koordināciju saistītus pienākumus veica
bibliotēkas vadītāja.
Kultūras darbs tika plānots un koordinēts saskaĦā ar Nemateriālā kultūras mantojuma valsts
aăentūras un Bauskas novada pārvalžu kultūras darba organizatoru sastādīto gada darba plānu. Reizi
mēnesī tika rīkoti novada kultūras darba organizatoru semināri.
Novadā aktīvu darbību veica vairāk kā 30 amatierkolektīvi un pulciĦi, piesaistot dažāda
vecuma un interešu grupu iedzīvotājus.
Kolektīvu dalībnieki ir piedalījušies gan vietējas, gan Latvijas, gan arī starptautiskas nozīmes
kultūras projektos, tā sekmējot Bauskas novada atpazīstamību. Viens no lielākajiem svētku
projektiem, kurš vienoja visa novada amatierkolektīvus bija „Bauskai 400” jubilejas svinības. Lai
novērtētu gada laikā paveikto, amatierkolektīvi piedalījās republikas un novada rīkotajās skatēs.
Novada kultūras dzīve tika plānota tā, lai aptvertu pēc iespējas plašāku iedzīvotāju interešu
loku.
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3.PĀRSKATS PAR BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
BUDŽETU
Pamatbudžeta ieĦēmumi 2009.gadā
Pamatbudžets ir budžeta galvenā daĜa un tā ieĦēmumus veido nodokĜu ieĦēmumi (iedzīvotāju
ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēĜu nodoklis), nenodokĜu ieĦēmumi
(ieĦēmumi no uzĦēmējdarbības un īpašuma, pašvaldības nodevas un naudas sodi u.c.), budžeta
iestāžu ieĦēmumi (ieĦēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieĦēmumi), valsts budžeta transferti (mērėdotācijas un dotācijas pašvaldības budžetam, finansējums
Eiropas Savienības projektu īstenošanai) un pašvaldību budžetu transferti (ieĦēmumi par izglītības
un sociālo funkciju nodrošināšanu, finansējums būvvaldes un bibliotēkas funkciju veikšanai).
Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieĦēmumi 2009.gadā bija plānoti Ls 14 510 157
apjomā, bet izpildīti Ls 14 246 119 apjomā, t.i., 98.2% no plānotā.
1.attēls. Pamatbudžeta ieĦēmumu struktūra 2009.gadā

Pašvaldību budžeta
transferti
29.3%

Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis
42.9%

Valsts budžeta
transferti
16.3%

Nekustamā
īpašuma nodoklis
3.7%

Ārvalstu finanšu
palīdzība
0.1%

Maksas
pakalpojumi un citi
pašu ieĦēmumi
6.7%

NenodokĜu
ieĦēmumi
0.8%

AzartspēĜu
nodoklis
0.2%

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Ekonomiskās aktivitātes kritums valstī ietekmēja arī pašvaldības finanšu situāciju. IeĦēmumi
no iedzīvotāju ienākuma nodokĜa, kas ir viens no lielākajiem izdevumu finansēšanas avotiem
(42.9% no kopējiem ieĦēmumiem), tika saĦemti Ls 6 109 615 apmērā, kas ir 93.5% no plānotā jeb
par Ls 427 754 mazāk.
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Nekustamā īpašuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis saĦemts Ls 533 069 apmērā, kas ir 3,7% no kopējiem
ieĦēmumiem. 1,0% no kopējiem ieĦēmumiem jeb Ls 142 096 pašvaldības budžetā sastādīja
nekustamā īpašuma nodokĜa maksājumi par ēkām. NodokĜa plānotie ieĦēmumi izpildīti par 11%
mazāk nekā plānots.
2,7% no kopējiem ieĦēmumiem jeb Ls 390 973 pašvaldības budžetā sastādīja nekustamā
īpašuma nodokĜa maksājumi par zemi. NodokĜa plānotie ieĦēmumi izpildīti par 2,9% mazāk nekā
plānots.
Nekustamā īpašuma nodokli 2009.gadā maksāja 642 juridiskas un 13 275 fiziskas personas.
AzartspēĜu nodoklis
AzartspēĜu nodokĜa ieĦēmumi 2009.gadā sastādīja Ls 27 850 jeb 0,2% no kopējiem
ieĦēmumiem.
Nodevas un nenodokĜu ieĦēmumi
Nodevas un nenodokĜu ieĦēmumi – valsts un pašvaldības nodevas, sodi un sankcijas
2009.gadā sastādīja Ls 117 431 jeb 0,8% no kopējiem ieĦēmumiem.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieĦēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieĦēmumi sastādīja Ls 948 774 jeb 6,7% no kopējiem
ieĦēmumiem.
SaĦemtie valsts un pašvaldību budžetu transferti
Valsts un pašvaldību finansējums 2009.gadā saĦemts Ls 6 496 696 apmērā, kas sastādīja
45,7% no kopējiem ieĦēmumiem. No šiem līdzekĜiem Ls 733 236 saĦemti kā finansējums Eiropas
Savienības struktūrfondu īstenošanai, Ls 4 477 696 mērėdotācijas un dotācijas izglītības un kultūras
pasākumiem, vispārizglītojošo skolu un interešu izglītības pedagoăisko darbinieku atalgojumam,
izglītības iestāžu 1.klases skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai, mācību literatūras iegādei un pārējiem
pasākumiem, tajā skaitā
Ls 3 362 152 saĦemti ar Bauskas rajona padomes starpniecību.
Speciālā budžeta ieĦēmumi 2009.gadā
Speciālā budžeta ieĦēmumi 2009.gadā bija plānoti Ls 548 971 apmērā, faktiskā izpilde bija Ls
448 537. Speciālais budžets ietver īpašiem mērėiem iezīmētus ieĦēmumu avotus – privatizācijas un
autoceĜu (ielu) fondu, dabas resursu nodokli, saĦemtos ziedojumus un dāvinājumus.
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2.attēls. Speciālā budžeta ieĦēmumi 2009.gadā
Dabas resursu
nodoklis
6.9%
Pārējie speciālā
budžeta līdzekĜi
9.5%

AutoceĜu (ielu)
fonda līdzekĜi
80.8%

Ziedojumi un
dāvinājumi
2.7%
Privatizācijas
fonda līdzekĜi
0.1%

97,3% no speciālā budžeta ieĦēmumiem jeb Ls 436 359 sastādīja īpašiem mērėiem iezīmētie
līdzekĜi (privatizācijas fonds, autoceĜu (ielu) fonds, dabas resursu nodoklis) un 2,7% jeb Ls 12 178 ziedojumi un dāvinājumi.
Pamatbudžeta izdevumi 2009.gadā
2009.gadā no pašvaldības pamatbudžeta izlietoti līdzekĜi Ls 15 888 892 apmērā, kas ir 95,6%
no kopējiem pašvaldības izdevumiem.
3.attēls. Pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcijām

Izglītība
52.6%

Atpūta, kultūra un
reliăija
8.1%
Veselība
0.2%
Pašvaldības teritoriju
Ekonomiskā darbība
un mājokĜu
7.9%
Sabiedriskā kārtība
apsaimniekošana
Vides aizsardzība
un drošība
7.0%
0.9%
0.8%

Sociālā aizsardzība
9.9%
Vispārējie valdības
dienesti
12.6%
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Vispārējie valdības dienesti Ls 1 994 137 jeb 12,6% no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem, tajā skaitā pašvaldības budžeta parāda darījumu nomaksai (aizĦēmumu procentu
maksājumi un apkalpošanas maksa) Ls 491 086 (3,1% no kopējiem izdevumiem). Pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fondā 2009.gadā iemaksāti Ls 166 471 (1,0% no kopējiem izdevumiem).
Izpildvaras jeb pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaĦā ar likumu „Par pašvaldībām” nodrošina
Bauskas novada dome. Šo funkciju īstenošanu saskaĦā ar apstiprināto Bauskas novada domes
nolikumu nodrošina ievēlētie deputāti, domes vadība, struktūrvienības, kā arī pagastu pārvalžu
administrācija. 2009.gadā pašvaldības pārvaldes darbības nodrošināšanai izlietoti Ls 1 315 381 jeb
8,3 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
Sabiedriskā kārtība un drošība Ls 131 981 jeb 0,8%. Izdevumi bāriĦtiesu, pagastu
kārtībnieku, ugunsdrošības speciālistu un pasākumu darbības nodrošināšanai.
Ekonomiskā darbība Ls 1 257 991 jeb 7,9%. Izdevumi būvvaldes, Tūrisma informācijas
centra darbības nodrošināšanai, ceĜu uzturēšanai, ielu un ceĜu rekonstrukcijai Eiropas Savienības
līdzfinansētos projektos, kā arī lauksaimniecības konsultanta darba nodrošināšanai 1.pusgadā.
Vides aizsardzība Ls 139 323 jeb 0,9%. Izdevumi atkritumu un notekūdeĦu
apsaimniekošanai, vides piesārĦojuma novēršanai un samazināšanai, projektu īstenošanai.
Pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana Ls 1 114 260 jeb 7,0%. Izdevumi
komunālās saimniecības uzturēšanai, ūdensapgādei, ielu apgaismošanai, teritoriju labiekārtošanai un
ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai, pašvaldību dzīvojamā fonda uzturēšanai un remontiem,
īpašumu apsaimniekošanai, projektu īstenošanai, ielu apgaismošanai, komunālo dienestu darbinieku
atlīdzībai.
Veselība Ls 33 162 jeb 0,2%. Izdevumi pagastu doktorātu uzturēšanai.
Atpūta, kultūra un reliăija Ls 1 294 319 jeb 8,1%. Izdevumi sporta un kultūras
pasākumiem, sporta namam, bibliotēkām, muzejiem, kultūras namiem, koriem, projektu īstenošanai,
kultūras un sporta darbinieku darbības nodrošināšanai.
Izglītības funkcijas nodrošināšanai izlietoti Ls 8 354 378 jeb 52,6%. Izdevumi ietver
pedagogu un saimnieciskā personāla atlīdzību, skolas ēku un telpu uzturēšanu, bērnu un skolēnu
ēdināšanu, skolēnu pārvadājumus, norēėinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem,
pakalpojumu samaksu, krājumu, materiālu, energoresursu, inventāra, grāmatu un periodikas iegādi.
Budžeta sadaĜā uzrādīti arī izdevumi Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai izglītības
jomā.
Sociālā aizsardzība Ls 1 569 341 jeb 9,9%. Izdevumi sociālo darbinieku, pansionātu, bērnu
namu, mājas aprūpētāju darba nodrošināšanai un līdzekĜi sociālo pabalstu izmaksai. Sociālajiem
pabalstiem izlietoti Ls 257 893.
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Speciālā budžeta izdevumi 2009.gadā
4.attēls. Speciālā budžeta izdevumu struktūra pa funkcijām (bez ziedojumiem un
dāvinājumiem)
Vides aizsardzība
4.8%
Pašvaldības
teritoriju un
mājokĜu
apsaimniekošana
7.2%

Ekonomiskā
darbība
87.2%

Atpūta, kultūra
un reliăija
0.6%
Vispārējie
valdības dienesti
0.2%

No speciālā budžeta līdzekĜiem 2009.gadā izlietoti Ls 723 757 tajā skaitā Ls 612 768 novada
ceĜu un ielu infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai.
Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem sastādīja Ls 20 799.
Bauskas novada pašvaldības 2010.gada ieĦēmumu prognoze (ar grozījumiem 29.04.2010.)
IeĦēmumi 2010.gadam plānoti Ls 13 561 582 apmērā, ko veido pamatbudžeta ieĦēmumi Ls
13 263 191 un speciālā budžeta ieĦēmumi Ls 298 391.
5.attēls. Budžeta ieĦēmumu struktūra 2009 (izpilde)/2010
(bez ziedojumiem un dāvinājumiem)
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Bauskas novada pašvaldības ieĦēmumu plānā mērėdotācija izglītības funkciju nodrošināšanai
plānota 2010.gada astoĦiem mēnešiem saskaĦā ar likumu „Par valsts budžetu 2010.gadam”. ĥemot
vērā prognozējamo mērėdotācijas izglītības funkciju nodrošināšanai apjomu turpmākajiem četriem
mēnešiem, pamatbudžeta ieĦēmumi varētu saglabāties 2009.gada līmenī.
Speciālā budžeta ieĦēmumu samazinājumu noteica autoceĜu (ielu) fonda līdzekĜu
samazinājums par 27,1% jeb Ls 45 552 salīdzinājumā ar 2009.gada izpildes rādītājiem, kā arī tas, ka
2010.gadā speciālajā budžetā netiek plānoti līdzekĜi Eiropas Savienības struktūrfondu īstenošanai.
Pamatbudžeta ieĦēmumi
NodokĜu ieĦēmumi. Iedzīvotāju ienākuma nodokĜa ieĦēmumi ir galvenais Bauskas novada
pašvaldības 2010.gada pamatbudžeta ieĦēmumu avots, kas veido 52,6% no kopējiem pamatbudžeta
ieĦēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokĜa prognoze 2010.gadam ir Ls 6 882 921, kas salīdzinot ar
2009.gadu ir par 5,3% jeb Ls 345 552 vairāk, tomēr Ħemot vērā valsts sociāli ekonomisko situāciju,
augsto bezdarba līmeni, valsts un pašvaldību institūciju, kā arī privātā sektorā nodarbināto darba
samaksas samazinājuma tendences, pastāv risks iedzīvotāju ienākuma nodokĜa prognozes neizpildei.
6.attēls. Pamatbudžeta ieĦēmumu struktūra
NenodokĜu ieĦēmumi
0.2%

Nekustamā īpašuma
nodokĜi
4.3%

Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
52.6%

AzartspēĜu nodoklis
0.1%

Maksas pakalpojumi un
citi pašu ieĦēmumi
6.8%
Valsts budžeta
transferti
34.9%

Pašvaldību budžeta
transferti
1.1%

Nekustamā īpašuma nodokli plānots iekasēt Ls 566 161 apjomā un tas sastāda 4,3% no
kopējiem pamatbudžeta ieĦēmumiem. Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra
noteikumiem Nr.1571 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieĦēmumiem un to
sadales kārtību 2010.gadā” kārtējā gada nekustamā īpašuma nodokĜa ieĦēmumu prognoze ir Ls
540 321.
SaskaĦā ar likumu „Par izložu un azartspēĜu nodevu un nodokli” pašvaldības budžetā tiek
ieskaitīti 25% no azartspēĜu nodokĜa ienākumiem par azartspēlēm, kuras tiek organizētas attiecīgās
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pašvaldības teritorijā. AzartspēĜu nodokĜa ieĦēmumi 2010.gadā, Ħemot vērā nodokĜa iekasēšanas
dinamiku 2009.gadā, plānoti Ls 18 480 apjomā (0,1% no kopējiem ieĦēmumiem).
NenodokĜu ieĦēmumi plānoti Ls 20 422 apjomā jeb 0,2% no kopējiem ieĦēmumiem.
NenodokĜu ieĦēmumus veido procentu ieĦēmumi par depozītiem un kontu atlikumiem, pašvaldību
nodevas un naudas sodi, ko uzliek pašvaldības, ieĦēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un
pārdošanas un citi nenodokĜu ieĦēmumi.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieĦēmumi plānoti Ls 898 517 apmērā, kas sastāda 6,8%
no kopējiem pamatbudžeta ieĦēmumiem.
Būtisku pamatbudžeta ieĦēmumu daĜu paredzēts saĦemt no valsts un citu pašvaldību
budžetiem. Valsts budžeta transferti (mērėdotācijas, dotācijas, maksājumi Eiropas Savienības
struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai) plānoti Ls 4 631 551 apmērā jeb 34,9% no kopējiem
pamatbudžeta ieĦēmumiem.
Kā pašvaldību budžeta transfertus (ieĦēmumi par izglītības un sociālo iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem un citi maksājumi par deleăēto funkciju izpildi) plānots saĦemt Ls 151 687.

Speciālā budžeta ieĦēmumi
Speciālā budžeta ieĦēmumi plānoti Ls 298 391 apmērā, ko veido īpašiem mērėiem iezīmētie
līdzekĜi Ls 295 562 (mērėdotācija no valsts budžeta pašvaldības autoceĜu (ielu) finansēšanai, dabas
resursu nodoklis un pārējie ieĦēmumi) un saĦemtie ziedojumi un dāvinājumi Ls 2 829.
AutoceĜu (ielu) fonda līdzekĜi plānoti Ls 264 017 apjomā, kas ir par 27,1 % mazāk nekā
2009.gadā.
Bauskas novada pašvaldības 2010.gada izdevumu prognoze (ar grozījumiem 29.04.2010.)
Bauskas novada pašvaldības ieĦēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes
nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju - pašvaldības izglītības, kultūras,
sporta iestāžu, nodaĜu, dienestu uzturēšanai, pasākumu finansēšanai, infrastruktūras uzturēšanai,
pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, projektu finansēšanai un citiem izdevumiem, kas
paredzēti attiecīgajās pamatbudžeta programmās Bauskas novada domes saistošajos noteikumos
„Par Bauskas novada pašvaldības 2010.gada budžetu”.
Izdevumi plānoti Ls 13 128 785 apmērā, ko veido pamatbudžeta izdevumi
Ls 12 737 637 apmērā un speciālā budžeta izdevumi Ls 391 148 (t.sk. ziedojumi un dāvinājumi)
apmērā.
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Pamatbudžeta izdevumi
7.attēls. Pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcijām

Izglītība
45.9%

Atpūta, kultūra un
reliăija
12.4%
Pašvaldības teritoriju
un mājokĜu
apsaimniekošana
Vides aizsardzība
11.8%
0.5%

Sociālā aizsardzība
11.4%

Vispārējie valdības
dienesti
14.1%
Sabiedriskā kārtība un
drošība
Ekonomiskā darbība
0.5%
3.4%

Vispārējie valdības dienesti Ls 1 792 449 jeb 14,1% no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem, tajā skaitā pašvaldības budžeta parāda darījumu nomaksai (aizĦēmumu procentu
maksājumi un apkalpošanas maksa) Ls 537 367 (4,2% no kopējiem izdevumiem) un iemaksu
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (PFIF) par 2009.gada nesadalīto iedzīvotāju ienākuma
nodokĜa atlikumu, kas saĦemts 2010.gadā, veikšanai Ls 2 548 , rezerves fonds Ls 227 935 (1,8% no
kopējiem izdevumiem). Izpildvaras jeb pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaĦā ar likumu „Par
pašvaldībām” nodrošina Bauskas novada dome. Šo funkciju īstenošanu saskaĦā ar apstiprināto
Bauskas novada domes nolikumu nodrošina ievēlētie deputāti, domes vadība, struktūrvienības
(Juridiskā, Ekonomikas, finanšu un audita, Lietvedības un sabiedrisko attiecību nodaĜa), kā arī
pagastu pārvalžu administrācija. Budžeta sadaĜā tiek plānoti izdevumi pašvaldības pārvaldes
darbības nodrošināšanai Ls 1 024 599 jeb 8,0 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
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8.attēls. Pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkcijām 2009 (izpilde)/2010

1569341
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00
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Sabiedriskā kārtība un drošība Ls 58 781 jeb 0,5%. Izdevumi pagastu kārtībnieku un
Dzimtsarakstu nodaĜas darbinieku, ugunsdrošības speciālistu un pasākumu darbības nodrošināšanai.
Ekonomiskā darbība Ls 438 928 jeb 3,4%. Budžeta sadāĜā tiek plānoti līdzekĜi Bauskas
novada būvvaldes, pašvaldību IT kompetences centra, Tūrisma informācijas centra darbības
nodrošināšanai, ceĜu uzturēšanai, ielu un ceĜu rekonstrukcijai Eiropas Savienības līdzfinansētos
projektos.
Vides aizsardzība Ls 64 494 jeb 0,5%. LīdzekĜus plānots izlietot atkritumu un notekūdeĦu
apsaimniekošanai, vides piesārĦojuma novēršanai un samazināšanai, projektu īstenošanai.
Pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana Ls 1 500 117 jeb 11,8%. LīdzekĜus
paredzēts izlietot komunālās saimniecības uzturēšanai, ūdensapgādei, ielu apgaismošanai, teritoriju
labiekārtošanai un ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai, pašvaldību dzīvojamā fonda uzturēšanai un
remontiem, īpašumu apsaimniekošanai, projektu īstenošanai, ielu apgaismošanai, komunālo dienestu
darbinieku atlīdzībai. Šajā budžeta sadaĜā tiek plānoti izdevumi Bauskas novada administrācijas
Attīstības un plānošanas nodaĜas darbības nodrošināšanai, kas nodrošina teritoriālās plānošanas un
attīstības funkciju novadā.
Atpūta, kultūra un reliăija Ls 1 583 374 jeb 12,4%. Šajā budžeta sadaĜā paredzēts
finansējums sporta un kultūras pasākumiem, sporta centram, bibliotēkām, muzejiem, kultūras
namiem, koriem, projektu īstenošanai. Izdevumi paredzēti kultūras un sporta darbinieku darbības
nodrošināšanai.
Izglītības funkcijas nodrošināšanai plānoti Ls 5 846 088 jeb 45,9%. Izdevumi ietver
pedagogu un saimnieciskā personāla atlīdzību, skolas ēku un telpu uzturēšanu, bērnu un skolēnu
ēdināšanu, skolēnu pārvadājumus, norēėinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem,
pakalpojumu samaksu, krājumu, materiālu, energoresursu, inventāra, grāmatu un periodikas iegādi.
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Budžeta sadaĜā plānoti arī Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti, kas tiek īstenoti izglītības
jomā.
Sociālā aizsardzība Ls 1 453 406 jeb 11,4%. Šajā sadaĜā plānotie līdzekĜi paredzēti Bauskas
novada administrācijas Sociālā dienesta, pārvalžu sociālo darbinieku, pansionātu un bērnu namu,
mājas aprūpētāju darba nodrošināšanai un līdzekĜi sociālo pabalstu izmaksai. Sociālajiem pabalstiem
paredzēti Ls 394 572, kas ir par 96 % vairāk nekā 2009.gada faktiskā izpilde.
Speciālā budžeta izdevumi
Speciālā budžeta izdevumi plānoti Ls 391 148 apmērā, ko veido īpašiem mērėiem iezīmēto
līdzekĜu izlietojums Ls 383 722 (mērėdotācija no valsts budžeta pašvaldības autoceĜu (ielu)
finansēšanai, dabas resursu nodoklis un pārējie ieĦēmumi) un izdevumi no saĦemtajiem
ziedojumiem un dāvinājumiem Ls 7 426.
Speciālā budžeta līdzekĜus plānots izlietot autoceĜu un ielu uzturēšanai, atkritumu un
notekūdeĦu apsaimniekošanai, ūdensapgādei, ielu apgaismošanai, teritoriju un mājokĜu
apsaimniekošanai.
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums paredzēts atbilstoši ziedojuma-dāvinājuma mērėim.
9.attēls. Speciālā budžeta izdevumu struktūra pa funkcijām

Vides aizsardzība
12.7%

Ekonomiskā darbība
81.8%

Pašvaldības
teritoriju un
mājokĜu
apsaimniekošana
5.1%

Vispārējie valdības
dienesti
0.3%

Atpūta, kultūra un
reliăija
0.1%
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10.attēls. Speciālā budžeta izdevumu struktūra pa funkcijām 2009 (izpilde)/2010
2010
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48 777
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mājokĜu
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1 165
Ekonomiskā darbība

0

Vispārējie valdības
dienesti

100 000

1 488
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Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta 2009.gada izpilde un 2010.gada plāns
1.tabula
Nr.p.k.
Rādītāja nosaukums
2009.gada izpilde
Plāns
(naudas plūsma)
2010.gadam (ar
grozījumiem
29.04.2010.)
1
2
3
4
1
IEĥĒMUMI
14 246 119
13 263 191
2
1.NodokĜu ieĦēmumi
6 670 534
7 558 510
3
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
6 109 615
6 973 869
4
Nekustamā īpašuma nodoklis
533 069
566 161
5
NodokĜi par pakalpojumiem un precēm
27 850
18 480
6
2.NenodokĜu ieĦēmumi
117 431
20 422
7
IeĦēmumi no uzĦēmējdarbības un
13 032
1 130
īpašuma
8
Valsts (pašvaldību) nodevas un
11 191
13 592
kancelejas
nodevas
9
Naudas sodi un sankcijas
9 152
5 200
10
Pārējie nenodokĜu ieĦēmumi
59 449
500
11
IeĦēmumi no pašvaldības īpašuma
24 607
iznomāšanas, pārdošanas
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

3.Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieĦēmumi
4.Ārvalstu finanšu palīdzība
5.Transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti
IZDEVUMI PĒC VALDĪBAS
FUNKCIJĀM
Vispārējie valdības dienesti
t.sk. maksājumi pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fondam
471
pašvaldības budžeta parāda darījumi
086
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokĜu
apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliăija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
IZDEVUMI PĒC
EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM
1.Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
t.sk. atlīdzība
044
Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti
Transferti
2.Kapitālie izdevumi
FINANSĒŠANA
AizĦēmumi (neto)
Aizdevumi ( neto)
Ieguldījumi pamatkapitālā
Budžeta līdzekĜu atlikums gada
sākumā
Budžeta līdzekĜu atlikums gada
beigās

948 774

898 517

12 684
6 496 696
2 318 784
4 177 912
15 888 892

2 504
4 783 238
4 631 551
151 687
12 737 637

1 994 137
166

1 792 449
2 548

491

537 367

131 981
1 257 991
139 323
1 114 260

58 781
438 928
64 494
1 500 117

33 162
1 294 319
8 354 378
1 569 341
15 888 892

1 583 374
5 846 088
1 453 406
12 737 637

13 214 037
12 072 357
8 772

11 605 052
10 062 147
6 437 157

476 936
359 153

515 167
782 488

305 591
2 674 855
1 642 773
492 649
31 149
-40 700
1 826 237

245 250
1 132 585
-525 554
-509 822
12 000

666 562

694 294

666 562
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Nr.p.k.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Bauskas novada pašvaldības speciālā budžeta 2009.gada izpilde un 2010.gada plāns
2.tabula
Rādītāja nosaukums
2009.gada
Plāns
izpilde (naudas
2010.gadam (ar
plūsma)
grozījumiem
29.04.2010.)
2
3
4
IEĥĒMUMI
448 537
298 391
1.IeĦēmumi no īpašiem mērėiem
436 359
295 562
iezīmētu līdzekĜu avotiem
NodokĜu ieĦēmumi (Dabas resursu
31 140
27 350
nodoklis)
NenodokĜu ieĦēmumi
1 726
105
Maksas pakalpojumi un citi pašu
39 977
250
ieĦēmumi
Transferti
363 516
267 857
Valsts budžeta transferti (Mērėdotācija
222 305
264 017
pašvaldības autoceĜiem un ielām)
Pašvaldību budžetu transferti
141 211
3 840
2.SaĦemtie ziedojumi un dāvinājumi
12 178
2 829
IZDEVUMI PĒC VALDĪBAS
723 757
391 148
FUNKCIJĀM
Vispārējie valdības dienesti
1 488
1 165
Ekonomiskā darbība
612 768
313 915
Vides aizsardzība
33 866
48 777
Pašvaldības
teritoriju
un
mājokĜu
50 342
19 494
apsaimniekošana
Veselība
2 000
Atpūta, kultūra un reliăija
16 614
3 763
Izglītība
5 631
3 934
Sociālā aizsardzība
1 048
100
IZDEVUMI PĒC EKONOMISKAJĀM
723 757
391 148
KATEGORIJĀM
1.Uzturēšanas izdevumi
459 426
347 201
Kārtējie izdevumi
457 928
347 051
t.sk. atlīdzība
26 349
8 260
Procentu izdevumi
551
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
947
150
2.Kapitālie izdevumi
264 331
43 947
FINANSĒŠANA
275 220
-92 757
AizĦēmumi (neto)
172 627
Budžeta līdzekĜu atlikums gada sākumā
195 362
92 769
Budžeta līdzekĜu atlikums gada beigās
92 769
12
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Bauskas novada pašvaldības aizĦēmumu saistības
Bauskas novada pašvaldība ir Bauskas novadu veidojošo pašvaldību aizĦēmumu saistību Ls
8 919 284 apmērā pārĦēmēja.
2009.gadā ir veikta aizĦēmumu pamatsummas atmaksa Ls 520 599 apmērā.
2009.gadā Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētu projektu īstenošanai kredītsaistību
palielinājums sastādīja Ls 1 185 875. Neatmaksāto aizĦēmumu apjoms uz 31.12.2009. –Ls
9 065 680 tajā skaitā:
- aizĦēmumi no Valsts kases Ls 8 979 586,
- aizĦēmumi no Vides investīciju fonda Ls 25 155,
- finanšu līzingi Ls 60 939.
Bauskas novada pašvaldības aizĦēmumu saraksts 31.12.2009.
3.tabula

Nr.p.k. Aizdevējs
1 Valsts kase
Vides
investīciju
2 fonds

3 Valsts kase

4 Valsts kase

5 Valsts kase

6 Valsts kase
7 Valsts kase

8 Valsts kase

AizĦēmuma mērėis
Siltumtrases rekonstrukcijai
PII
„Pasaulīte”
katlu
mājas
renovācijai
Norvēăijas
valdības
divpusējā
finanšu
instrumenta
projekta
„Atjaunojamo
energoresursu
izmantošanas potenciāls Bauskas
novadā” īstenošanai
ERAF projekta „Vispārējās
vidējās
izglītības
kvalitātes
paaugstināšana prioritārajos mācību
priekšmetos
Bauskas
pilsētas
2.vidusskolā” īstenošanai
ERAF projekta „Uzvaras ielas
rekonstrukcija no Brīvības bulvāra
līdz Baznīcas ielai Bauskas pilsētā”
īstenošanai
ERAF
projekta
„PII
„Pasaulīte” ēkas Dārza ielā 3
rekonstrukcija un ēku Saules ielā 8
renovācija” īstenošanai
Bauskas pašvaldības īpašumā
esošo ēku renovācijai
Daudzfunkcionālā izglītības centra
Dārza ielā 9 rekonstrukcijas
pabeigšanai

Parakstīšanas
datums
29.09.2000.

Atmaks
as termiĦš
20.12.2010.

AizĦēmumu
saistības uz
31.12.2009.
12 000

18.02.2005.

01.01.2010.

2 500

02.11.2009.

20.07.2019.

27 168

02.11.2009.

20.07.2019.

17 770

02.11.2009.

20.10.2019.

341 386

02.11.2009.

20.07.2019.

113 340

18.06.2008.

20.04.2028.

376 535

18.06.2008.

20.04.2028.

399 625
26

27

Bauskas pilsētas infrastruktūras
objektu rekonstrukcijai
Kohēzijas fonda „Zemgales reăiona
sadzīves atkritumu apsaimniekošana
Valsts kase Latvijā” īstenošanai
Valsts kase Ēkas Dārza ielas rekonstrukcijai
Valsts kase Rūpniecības ielas rekonstrukcijai
Valsts kase PlūdoĦu ielas rekonstrukcijai
ERAF projekta „Daudzfunkcionālā
rehabilitācijas
centra
izveide
Valsts kase Bauskas pilsētā” īstenošanai
Dzīvojamās mājas Rīgas ielā 64b
Valsts kase rekonstrukcijai
Bauskas pilsētas pašvaldības iestāžu
Valsts kase logu nomaiĦai
MežgaĜu pamatskolas ēkas Nr.1
Valsts kase renovācijai
Brunavas
pagasta
Valsts kase ūdenssaimniecības TEP izstrādei
Vieglās
automašīnas
OPEL
Hipolīzings COMBO iegādei
ELFLA projekta „AutoceĜa „LejasValteėi- Bardžūni” rekonstrukcija”
Valsts kase īstenošanai
SEB Līzings PamatlīdzekĜu iegāde
Sabiedriski sociālā centra „ĒrgĜi”
Valsts kase remontam
Brunavas pašvaldības autoceĜu
Valsts kase remontam
Griėu pamatskolas sporta zāles un
piecu mācību telpu projektēšanai,
Valsts kase celtniecībai un aprīkošanai
Griėu pamatskolas sporta zāles un
piecu mācību telpu projektēšanai,
Valsts kase celtniecībai un aprīkošanai
ERAF projekta „Ceraukstes ciemata
Vides
un Griėu pamatskolas ūdensapgādes
investīciju
sistēmas rekonstrukcija un jaunu
fonds
attīrīšanas iekārtu būve” īstenošanai
Finanšu līzings automašīnai VW
SEB Līzings Caravela iegādei
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Valsts kase

29
30

Valsts kase
Vides

9 Valsts kase

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

24

25

26

Codes skolas rekonstrukcijai
SAPARD projekta „Codes pagasta
A-7 ceĜu rekonstrukcija” īstenošanai
ERAF projekta „Codes pagasta

25.04.2008.

20.04.2028.

1 950 256

06.12.2007.
10.09.2007.
11.05.2007.
15.05.2006.

20.07.2027.
20.01.2027.
29.01.2027.
20.03.2016.

329 594
970 598
308 430
135 140

22.03.2006.

20.03.2016.

133 420

22.03.2006.

20.03.2016.

98 022

14.12.2005.

20.10.2015.

170 600

12.03.2008.

20.02.2018.

71 265

12.03.2008.

20.02.2018.

14 376

18.08.2008.

25.08.2013.

7 784

21.10.2009.
23.04.2008.

20.05.2014.
25.04.2010.

113 930
692

05.12.2008.

20.11.2018.

346 553

01.08.2005.

20.06.2015.

17 360

27.12.2007.

20.07.2032.

197 826

21.08.2008.

20.08.2033.

695 000

21.04.2005.

01.04.2020.

9 064

12.05.2008.

15.10.2010.

2 787

15.11.2002.

20.10.2012.

13 800

13.05.2004.
07.10.2003.

20.03.2014.
01.10.2018.

20 570
27

investīciju
fonds
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Valsts kase

32

Valsts kase

33

Valsts kase

34

Valsts kase

35

Valsts kase

36

Valsts kase

37

Valsts kase

38

Valsts kase

39

Valsts kase

40

Valsts kase

41

Valsts kase

42

Valsts kase

43

Valsts kase

44

Valsts kase

notekūdeĦu
rekonstrukcija”
īstenošanai
ERAF projekta „Codes pagasta
Jauncodes ūdens apgādes sistēmas
DreĦăerkalns
rekonstrukcija”
īstenošanai
ERAF projekta „Codes pagasta
Jauncodes ūdens apgādes sistēmas
DreĦăerkalns
rekonstrukcija”
īstenošanai
Codes pamatskolas sporta zāles
būvniecībai
ERAF projekta „Gājēju celiĦa
izbūve gar II šėiras valsts autoceĜu
Vecsaule-Rudzu-Code” īstenošanai
ELFLA projekta„Codes pamatskolas
sporta laukuma rekonstrukcija”
īstenošanai
ELGF projekta „AutoceĜa A7Rotkalni-A7 posma rekonstrukcija”
īstenošanai
ELGF projekta „Bauskas rajona
Gailīšu pagasta pašvaldības ŠmuĜiBuku birzs-Uzvara Nr.A3 ceĜa
rekonstrukcija” īstenošanai
Uzvaras vidusskolas sporta zāles
piebūves būvniecības pabeigšanai
Uzvaras vidusskolas sporta zāles
būvniecībai
Uzvaras vidusskolas sporta zāles
būvniecības pabeigšanai
Uzvaras vidusskolas sporta zāles
būvniecības pabeigšanai
Norvēăijas valdības divpusējā
finanšu
instrumenta
projekta
„UzĦēmējdarbības
aktivitātes
veicināšana
Zemgales
reăiona
pierobežas teritorijās” īstenošanai
Nekustāmā īpašuma kultūras nams
iegādei
Mežotnes
pamatskolas
logu
nomaiĦai

45

Hipolīzings

46

Valsts kase

13 591

10.04.2006.

20.07.2021.

66 759

18.08.2006.

20.09.2026.

31 600

20.02.2008.

20.12.2033.

564 702

25.03.2008.

20.12.2023.

41 942

30.06.2009.

20.12.2034.

152 446

30.06.2009.

20.12.2034.

38 840

19.11.2009.

20.11.2012.

107 604

20.12.2007.

20.12.2027.

118 028

02.04.2007.

20.03.2027.

113 720

03.08.2006.

01.08.2026.

223 600

09.08.2005.

05.03.2021.

123 213

19.11.2009.

20.11.2010.

5 828

09.08.2007.

20.07.2027.

224 680

19.12.2006.

20.12.2011.

4 000

Automašīnas iegādei

01.12.2005.

25.11.2011.

2 374

Skolu logu nomaiĦai

23.02.2007.

20.12.2012.

5 700
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47
48

49
50

51
52
53
54

55
56

Swedbank
Līzings

Finanšu līzings autobusa iegādei
Komunālās saimniecības traktora
Valsts kase iegādei
ELGF
projekta
„Pašvaldības
autoceĜa
Ozolaine-KraukĜi
Valsts kase rekonstrukcija” īstenošanai
ELFLA projekta „Ozolaines ielas
Valsts kase rekonstrukcija” īstenošanai
Daudzfunkcionālā
sociālā
un
izglītības
centra
„Lilijas”
Valsts kase renovācijai
Automašīnas NISSAN X-TRAIL
SEB Līzings iegādei
Vieglās automašīnas HUNDAI
Hipolīzings TERRACAN iegādei
Hipolīzings Automašīnas PEUGEOT iegādei
ELGF projekta „Mežotnes pagasta
autoceĜa
Katrīnas
–Lāči
Valsts kase
rekonstrukcija” īstenošanai
DnB NORD Vieglās automašīnas DACIA MCV
Līzings
iegādei

18.07.2008.

15.07.2013.

21 911

08.10.2007.

20.12.2017.

29 468

22.04.2009.

20.04.2024.

11 841

22.04.2009.

20.04.2024.

92 833

02.10.2006.

20.08.2016.

73 418

27.06.2007.

25.06.2012.

8 177

23.10.2009.
23.10.2009.

28.02.2013.
10.03.2011.

9 110
3 989

21.10.2009.

20.12.2019.

74 800

23.11.2009.

28.11.2010.

4 115
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11.attēls. AizĦēmumu struktūra pēc izmantošanas mērėa uz 31.12.2009.
Nekustamā īpašuma
iegādei
2.5%

PamatlīdzekĜu iegādei
0.3%
Finanšu līzingi
0.7%

Pārējiem mērėiem
(infrastruktūras
renovācija,
rekonstrukcija,
būvniecība, remonts)
77.3%

ES struktūrfondu
projektu īstenošanai
19.2%

2010.gadā plānota aizĦēmumu atmaksa 618 623 Ls apmērā.

Bauskas novada pašvaldības galvojumi
Bauskas novada pašvaldība ir Bauskas pilsētas pašvaldības sniegto galvojumu pašvaldības
kapitālsabiedrību aizĦēmumiem pārĦēmēja.
Neatmaksāto galvojumu apjoms uz 2009.gada 31.decembri sastādīja Ls 162 987.
Bauskas novada pašvaldības galvojumu saraksts 31.12.2009.

Nr.p.k.

AizĦēmējs

AizĦēmuma
mērėis

Parakstīšan
as datums

Atmaksas
termiĦš

4.tabula
Neatmaksāto
galvojumu
apjoms uz
31.12.2009.

1

SIA
Bauskas Ūdenssaimniecības
ūdenssaimniecība projekta realizācijai

21.07.2000.

01.10.2010.

14 120

2

SIA
Bauskas Ūdenssaimniecības
ūdenssaimniecība projekta realizācijai

21.07.2000.

01.10.2010.

28 956
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3

SIA
serviss

Vides

4

SIA
Bauskas Ūdenssaimniecības
ūdenssaimniecība projekta realizācijai

Tehnikas iegādei

09.03.2005.

27.01.2012.

25 539

03.06.2008.

03.06.2018.

94 372

Debitoru parādu un kreditoru (saistību) apjomi un veidi
Debitoru parādi uz 2009.gada 31.decembri sastādīja Ls 578 771.
12.attēls. Debitoru parādu struktūra (pēc uzskaites vērtības(bruto)) uz 31.12.2009.

Prasības pret VB (IEIN un
dotācija no PFIF par
2009.g.)
29%

Pārmaksātie nodokĜi
14%

NĪN par zemi parādi
17%

NĪN par ēkām parādi
10%

Komunālo pakalpojumu
parādi
23%

Citi parādi (par precēm,
pakalpojumiem, prasības
pret personālu, pārējās
prasības)
7%
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13.attēls. Nekustamā īpašuma nodokĜa debitoru parādu sadalījums atbilstoši termiĦam

līdz 1 gadam;
76 255Ls; 48.5%

virs 5 gadiem;
13 090Ls; 8.3%
3-5 gadi;
17 971Ls; 11.4%

1-2 gadi;
50 051Ls; 31.8%

Debitoru parādu atgūšanai tiek nosūtītas atgādinājuma un brīdinājuma vēstules, ierosinātas
administratīvās lietas, nodokĜu parādu piedziĦa tiek nodota tiesu izpildītājiem.
Kreditoru saistības uz 2009.gada 31.decembri sastādīja Ls 10 484 820 tajā skaitā vislielākais
īpatsvars ilgtermiĦa saistībām (aizĦēmumi, finanšu līzinga saistības) 80,3% jeb Ls 8 424 524.
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14.attēls. Kreditoru (saistību) struktūra uz 31.12.2009.
Parādi piegādātājiem
un darbuzĦēmējiem;
369 429Ls; 3.5%

Saistības par
saĦemtajiem avansiem;
12 509Ls; 0.1%

Uzkrātās saistības
(proc.maksājumi,
darbinieku
neizmantotie
atvaĜin.u.c.);
465 776Ls; 4.4%
Norēėini par darba
samaksu un
ieturējumiem;
4 769Ls
NodokĜi un sociālās
apdrošināšanas
maksājumi;
41 511Ls; 0.4%

AizĦēmumi un finanšu
līzingi;
9 065 680Ls; 86.5%

Nākamo periodu
ieĦēmumi (finansējums
2010.gadam ES
struktūrfondu projektu
īstenošanai);
518 924Ls; 4.9%

Pārējās saistības;
6 222Ls; 0.1%
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4. BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS
SaskaĦā ar Valsts zemes dienesta datiem Bauskas novada teritorijā uz 2009.gada 31.decembri
dažādu īpašnieku īpašumā atradās zemesgabali 66 637,3 ha platībā, no kuriem pašvaldības īpašumā
ir 1 119,1 ha jeb 1,7%.
15.attēls. Bauskas novada teritorijā esošās zemes sadalījums pēc piederības

Juridisko personu
īpašumā;
10 267.6ha; 13.1%

Pašvaldību īpašumā;
1 119.1ha; 1.4%

Valsts un valsts institūciju
īpašumā;
3 711.9ha; 4.7%

Jaukta statusa
kopīpašumi;
164.8ha; 0.2%

Fizisko personu lietošanā;
1 099.0ha; 1.4%

Pašvaldībai piekritīgā
zeme;
2 106.8ha; 2.7%

Valstij piekritīgā zeme;
8 726.3ha; 11.1%
Fizisko personu īpašumā;
51 373.9ha; 65.3%
Zeme zemes reformas
pabeigšanai;
89.1ha; 0.1%

Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma (zemes, ēkas un būves) bilances vērtība
2009.gada beigās sastādīja Ls 34 210 646. Pašvaldībā nekustamā īpašuma apjomi, kas nav ierakstīti
zemesgrāmatā ir Ls 17 798 188 tajā skaitā zemes – 8,0%, ēkas – 7,4%, būves – 79,4%, dzīvokĜi –
5,2%.
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Bauskas novada nekustamā īpašuma bilances vērtību sadalījums pa īpašuma veidiem
31.12.2009.
5.tabula
Nekustamā īpašuma
veids

Bilances vērtība

Īpatsvars %

(Ls)

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

973 333
10 963 945
12 896 308
1 258 673

2.8
32.0
37.7
3.7

867 575
28 964

2.5
0.1

3 232 651
1 836 127
2 153 070

9.5
5.4
6.3

16.attēls. Bauskas novada īpašumā esošās un piekritīgās zemes sadalījums pa pārvaldēm
31.12.2009 (ha; %)
Vecsaules pagasts
394.3
12%

Mežotnes pagasts
154.2
5%

Bauskas pilsēta
259.6
8%
Brunavas pagasts
334.1
10%

Īslīces pagasts
318.3
10%

Ceraukstes pagasts
292.4
9%

Codes pagasts
468.8
15%

Gailīšu pagasts
735.6
23%

DāviĦu pagasts
268.6
8%
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17.attēls. Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošās un piekritīgās zemes sadalījums pa
nekustamā īpašuma lietošanas veidiem
pārējās
zemes
6.3%

aramzeme
50.8%

zeme zem ceĜiem
14.6%

zeme zem ēkām un
pagalmiem
10.8%

zeme zem ūdeĦiem
1.3%
krūmājs
1.7%

mežs
7.4%

ganības
2.9%

pĜava
1.5%

augĜu dārzs
2.6%

Diagrammu sagatavošanā izmantoti Valsts zemes dienesta dati par zemes īpašumiem uz
31.12.2009.
SaskaĦā ar 2009.gada 15.decembra MK noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti” 197.punktu Bauskas novada pašvaldība līdz 2010.gada 31.decembrim
veiks zemes (izĦemot iegādāto zemi) pārvērtēšanu pēc kadastrālās vērtības 2010.gada 1.novembrī.
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5. PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA KAPITĀLSABIEDRĪBĀS
Bauskas novada dome ir kapitāldaĜu turētāja 9 kapitālsabiedrībās un tās bilancē kā līdzdalība
radniecīgo (ieguldījuma īpatsvars pamatkapitālā ir lielāks par 50%) un asociēto (ieguldījuma
īpatsvars pamatkapitālā ir mazāks par 20%) uzĦēmumu kapitālā uzskaitīti ieguldījumi 9
kapitālsabiedrību pamatkapitālos.
Ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālā uz 31.12.2009.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.

Kapitālsabiedrības nosaukums

Ieguldījuma
uzskaites vērtība
uz 31.12.2009., Ls

SIA „Bauskas slimnīca”
SIA „Zemgales mutes veselības
centrs”
SIA „Bauskas zobārstniecība”
SIA „Vides serviss
SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”

397 903
74 000

6.tabula
Līdzdalība
(%)
100
100

6 586
79 504
1
197

100
100
100

623

100

94 664
69 140
560

100
100
28

405
6.

SIA „Bauskas siltums”
669

7.
8.
9.

SIA „Bauskas namsaimnieks”
SIA „Īslīces ūdens”
SIA „Zemgales EKO”

Bilancē līdzdalību radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos novērtē un uzrāda
saskaĦā ar izmaksu metodi. IlgtermiĦa finanšu ieguldījumus uzskaita iegādes vērtībā
(nominālvērtībā), t.i., atbilstoši reăistrētai daĜai kapitālsabiedrību pamatkapitālā.
Pašvaldības kapitālsabiedrību darbības rezultāti 2009.gadā
(saskaĦā ar iesniegtajiem gada pārskatiem)
Kapitālsabiedrība

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

Darbības veids

veselības aprūpe
zobārstniecības
pakalpojumi
zobārstniecības
pakalpojumi

„Vides sadzīves
atkritumu
apsaimniekošana,
teritoriju un objektu

7.tabula
PeĜĦa (+)
vai
zaudējumi
(-), Ls
+32 582

Vidējais
uzĦēmumā
nodarbināto
skaits
224

Neto
apgrozījums,
Ls

25

181 395

+234

15

118 590

-3 180

95

2 177 130

937 487

+37 667
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SIA „Bauskas
ūdenssaimniecība”

SIA „Bauskas siltums”

SIA „Bauskas
namsaimnieks”
SIA „Īslīces ūdens”

labiekārtošana,
apzaĜumošana,
uzturēšana
un
nekustamā
īpašuma
apsaimniekošana
ūdens ieguve un
padeve patērētājam,
notekūdeĦu
savākšana, novadīšana
uz attīrīšanas ietaisēm,
attīrīšanas
procesa
veikšana
siltumenerăijas
ražošana, pārvade un
realizācija
dzīvojamo māju
uzturēšana
un
apsaimniekošana
komunālie
pakalpojumi, apkure,
sanitārtehniskie darbi

25

368 826

-14 987

33

1 129 956

+4 529

62

653 337

+22 141

21

225 752

+8 128
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6.2009.GADĀ VEIKTIE UN 2010.GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI TERITORIJAS
ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANĀ
2009.gada 24.septembra domes sēdē tika pieĦemti saistošie noteikumi „Par Bauskas
plānojumiem” ar kuriem tika apstiprināts Bauskas novada teritorijas plānojums, kas sastāv no
novadā ietilpstošo pašvaldību teritorijās plānojumiem. Tā kā novada pašvaldību teritorijas plānojumi
ir izstrādāti dažādos gados un neatbilst spēkā esošo normatīvo tiesību aktu, kas nosaka teritorijas
plānojuma saturu un formu, prasībām, tad 2009.gada oktobra domes sēdē tika pieĦemts lēmums par
jauna Bauskas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un lēmums par Attīstības
programmas izstrādes uzsākšanu. Novembrī un decembra sākumā tika izsūtīti pieprasījumi 23 valsts
iestādēm vai to struktūrvienībām un komerciestādēm nosacījumu saĦemšanai. Nosacījumi tika
saĦemti no 21 iestādes vai komerciestādes. Tika pieprasīta un saĦemta informācija no Valsts zemes
dienesta kadastra reăistra.
2010.gadā plānots veikt iepirkumu plānojuma grafiskās daĜas izstrādāšanai, kā arī esošās
situācijas apraksta daĜas sagatavošana. Turpināsies darbs pie Attīstības programmas izstrādes, tiks
uzsākta Vides pārskata izstrāde.
Bauskas novada administrācijas darbinieki piedalīsies Zemgales plānošanas reăiona teritorijas
plānojuma grozījumu izstrādes darba grupā.
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7.ZVĒRINĀTA REVIDENTA ZIĥOJUMS PAR 2009.GADA PĀRSKATU

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 71.panta prasībām un noslēgto līgumu starp
Bauskas novada Domi un SIA „Revidentu serviss”, tika veikta Bauskas novada pašvaldības
2009.gada pārskata revīzija. Revidenta ziĦojumā ir secināts, ka finanšu pārskats sniedz patiesu un
skaidru priekšstatu par Bauskas novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2009.gada 31.decembrī, par
tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2009.gadā saskaĦā ar Gada pārskatu
sagatavošanas kārtības prasībām (4.pielikums).

8.PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS
Bauskas novada dome kā partneris piedalās vairākos projektos.
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. -2013.gadam projekti:
1. Projekts Nr. LLI-023 „Lietišėās mākslas un amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā
Latvijas - Lietuvas pierobežas pievilcības un konkurētspējas veicinātājs”. Projekta mērėis ir
radīt pievilcīgu un konkurētspējīgu Latvijas - Lietuvas pierobežas reăionu, veidojot pārrobežas
sadarbību tradicionālās lietišėās mākslas un amatniecības attīstībai. Projekta kopējais budžets
ir 1 606 075,00 eiro, no tiem 1365163,75 eiro jeb 85% ir Eiropas Reăionālās attīstības fonda
līdzfinansējums, bet 240911,25 eiro- partneru līdzfinansējums. Bauskas novada domes
finansējums 143 098,00 eiro. Projektā iesaistīti desmit partneri, no kuriem vadošais partneris ir
Zemgales plānošanas reăions. No Lietuvas puses projektā piedalās Rokišėu un Biržu rajona
pašvaldība, kā arī ŠauĜu apgabala administrācija un Jonišėu Tūrisma un biznesa informācijas
centrs. Projekts tiek īstenots no 2009.gada marta, un tas noslēgsies 2011.gada februārī.
2. Projekts "Atraktīvu un pieejamu muzeju attīstība Zemgalē un ZiemeĜlietuvā" (Development of
Accessible and Attractive Museum in Zemgale and Northen Lithuania). Projekta mērėis ir
veicināt muzeju pieejamību sabiedrībai, veidojot mūsdienīgu muzeju piedāvājumu. Projekta
īstenošanā ir iesaistīti 10 partneri no Latvijas un Lietuvas. Projekta vadošais partneris ir
Zemgales plānošanas reăions, projekta partneri: Bauskas novada dome, Dobeles novada dome,
Ă. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Jēkabpils Vēstures muzejs, Viesītes novada
pašvaldība. No Lietuvas puses - Biržu rajona padome, PaĦevežas rajona pašvaldības publiskā
bibliotēka, Pasvales un Rokišėu rajona pašvaldība. Projekta kopējais budžets ir 2 281 729,88
eiro. No tā 1 939 470,40 eiro jeb 85% ir Eiropas Reăionālās attīstības fonda līdzfinansējums,
bet 342 259,48 eiro - partneru līdzfinansējums. Bauskas novada līdzfinansējums 10%
(17571,93 eiro), valsts budžeta līdzekĜi 5% (8785,97 eiro). Projekta ieviešana ilgs no 2009.
gada februāra līdz 2010. gada augustam.
3. Projekts Nr. LLI-045 „Pārrobežu sadarbība starp PluĦăi un Bausku-kopējās sporta aktivitātes
un pamats nākotnei” Projekta ietvaros plānots palielināt sporta aktivitātēs iesaistīto iedzīvotāju
skaitu, uzlabojot vietējo iedzīvotāju veselības un psiholoăisko stāvokli, kā arī sagatavot
tehnisko dokumentāciju sporta infrastruktūras uzlabošanai, lai izveidotu pievilcīgāku vidi
dzīvošanai pilsētu iedzīvotājiem un to apmeklētājiem. Vadošais projekta partneris- PluĦăes
pašvaldība, partneris- Bauskas novada pašvaldība. Kopējais projekta apstiprinātais finansējums
ir 200 000 eiro, no kuriem 170 000 eiro (119 476 lati) ir Eiropas reăionālās attīstības fonda
(ERAF) nacionālais finansējums un 30 000 eiro (21 084 lati) ir līdzfinansējums. Bauskas
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novada līdzfinansējums 12 750 eiro. Projekta ilgums no 2009.gada 1. janvāra līdz 2010.gada
31.jūlijam.
Norvēăijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekti:
Projekts „Zemgales reăiona pašvaldību institucionālo spēju stiprināšana ekonomisko
aktivitāšu veicināšanai sadarbībā ar Norvēăijas institūcijām” (Nr. LV0056). Projekta
vispārējais mērėis: nodrošināt Zemgales reăiona ilgtspējīgu un līdzsvarotu sociālo un
ekonomisko attīstību, saglabājot teritorijai raksturīgas iezīmes. Projekta īstenotājs: Zemgales
plānošanas reăions sadarbībā ar 10 partneriem: Aizkraukles, Dobeles, Jelgavas un Jēkabpils
rajona padomēm, Rundāles novada domi (līdz 18.09.2009. Bauskas rajona padomi);
Aizkraukles, Bauskas un Dobeles novada domēm, Jelgavas un Jēkabpils pilsētu domēm.
Projekta
kopējais
budžets:
516
780
eiro
tajā
skaitā
–
Norvēăijas finanšu instruments 85% (439 263 eiro), līdzfinansējums 15% (77 517 eiro).
Projekta īstenošanas laiks no 2008.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 30.jūnijam.
Projekts Nr.8-29/LV0017/07 „Ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi pārrobežu Lielupes
baseina apsaimniekošanā” (“Water quality improvement measures within cross-border Lielupe
river basin management”).Projekta mērėis ir ilgtspējīga vides resursu izmantošana Lielupes
sateces baseinā. Projektā vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reăions. Projektā piedalās
Bauskas pilsētas pārvalde, Gailīšu pagasta pārvalde, kā arī Jelgavas novada pašvaldība,
Baltijas Vides Forums, Pakroja rajona pašvaldība un Biržu reăionālais parks. Projekta kopējās
izmaksas ir 275 071,32 eiro. Bauskas pilsētas pārvaldei paredzētais finansējums ir 83672,87
eiro, jeb Ls 58805,63. Gailīšu pagasta pārvaldei paredzētais finansējums ir 15033,54 eiro jeb
Ls 10565,63. Bauskas novada līdzfinansējums 14 805,96 eiro. Projekta īstenošana ir paredzēta
no 2009.gada 1.septembra līdz 2010.gada 28.decembrim.
Projekts „Atjaunojamo energoresursu izmantošanas potenciāls Bauskas novadā. Tehniski
ekonomiskā pamatojuma izstrāde”. Projekta galvenais mērėis - apzināt un novērtēt,
kāds energoresursu veids pārredzamā nākotnē būtu piemērojams pilsētas un ciematu
siltumapgādes nodrošināšanai, samazinot līdzšinējo atkarību no importētā fosilā kurināmā –
dabas gāzes. Tā realizācijai ir piešėirts līdzfinansējums no Norvēăijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta grantu shēmas „ĪstermiĦa ekspertu fonds” par kopējo summu 42048 eiro
apmērā. Projekta kopējās izmaksas 49468,24 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 7420,23 eiro.
Sadarbības partneris Bauskas pašvaldībai šajā projektā ir Dānijas pilsētas Viborgas
municipalitāte. Projekta īstenošana no 2009.gada 1.maija līdz 2009.gada 30.oktobrim..
Projekts Nr. LV 0080 „Preventīvi pasākumi jauniešu noziedzības mazināšanai Zemgales
reăionā”. Projekta vispārējais mērėis ir jauniešu noziedzības līmeĦa mazināšana un
ierobežošana Zemgales plānošanas reăionā, veicinot sociāli atbildīgas un likuma paklausīgas
jaunās paaudzes audzināšanu. Projekta vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reăiona
administrācija, bet partneri – Aizkraukles novada dome, Bauskas novada dome, Dobeles
novada dome un Jēkabpils pilsētas dome. Savukārt no Norvēăijas projekta ieviešanā
piedalīsies Nacionālā noziedzības novēršanas padome. Sadarbības partneri projektā ir Valsts
probācijas dienests un nevalstiskā organizācija „Vecāki Jelgavai”. 2009.gada 22.septembrī tika
noslēgts partnerības līgums Nr. 09/1-14.1/24 starp Zemgales plānošanas reăionu un Bauskas
novada domi. Kopējās budžeta izmaksas projektam ir 354 334 eiro, no kurām 301 183 eiro jeb
85% finansē Norvēăijas finanšu instruments un 53 151 eiro jeb 15% ir vadošā partnera un
partneru līdzfinansējums. Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 4828,00 eiro. Projektu
īstenošana norisinās no 2009.gada septembra līdz 2011.gada martam.
Projekts „Ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana Zemgalē”. Projekta īstenotāji Zemgales
plānošanas reăions un 6 vietējās pašvaldības- Bauskas, Rundāles, Jelgavas, Viesītes, Krustpils
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un Aizkraukles novads. Projekta vispārējais mērėis ir dabas resursu pārvaldības un
izmantošanas efektivitātes paaugstināšana, īpaši „Natura 2000”teritorijās, Zemgales
plānošanas reăionā, radot priekšnoteikumus sugu un biotopu aizsardzībai, ūdeĦu un meža
resursu saglabāšanai un ilgtspējīgai izmantošanai reăionā. Projekta kopējās izmaksas 383798
eiro, no tām 15% projekta iesniedzēja un partneru līdzfinansējums. Projekta īstenošanas
periods no 2009.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 30.aprīlim.
6. Projekts „UzĦēmējdarbības aktivitātes veicināšana Zemgales reăiona pierobežas teritorijās”.
Projekta mērėis ir mazināt šėēršĜus līdzsvarotas Zemgales plānošanas reăiona ekonomiskās
attīstības nodrošināšanai. Projekta vadošais partneris- Zemgales plānošanas reăions. Projekta
partneri: Gailīšu pagasts Bauskas novadā, Auces pilsēta Auces novadā, Elejas pagasts Jelgavas
novadā, Neretas pagasts Neretas novadā un Aknīstes pilsēta Aknīstes novadā. Kopējais
projekta budžets ir 673 019 eiro, no kura 572 066 eiro jeb 85% ir paredzēts EEA/Norvēăijas
finanšu instrumenta līdzfinansējums un 100 953 eiro jeb 15% kā Zemgales plānošanas reăiona
un projektā iesaistīto partneru līdzfinansējums. Bauskas novada līdzfinansējums 16586 eiro.
Projekta īstenošanas periods no 2009.gada 1.augusta līdz 2011.gada 31.janvārim.
Citas programmas un fondi:
Leonardo da Vinci partnerības projekts „Ūdens dzīvei – Izglītība par ūdeni” („Water for Life
– Education for Water”). Plānotais projekta budžets –114 500 eiro, Bauskas pašvaldības budžets –
20 000 eiro. Projektā piedalās 7 partneri, kas pārstāv Latviju, Spāniju, Zviedriju, Itāliju, Austriju,
Slovēniju un Rumāniju. Projekta vadošais partneris ir Slovēnijas Mariboras universitāte. Projekta
realizācijas laiks no 2008.gada 1.augusta līdz 2010.gada 31. jūlijam.
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9.PASĀKUMI, LAI VEICINĀTU IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBU UN VIĥU IESPĒJAS
PIEDALĪTIES LĒMUMU PIEĥEMŠANĀ
2009.gada 1.jūlijā darbu uzsāka Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā izveidotais
Bauskas novads.
Bauskas novada pašvaldība savā darbā būtisku uzmanību veltī sabiedrības informēšanai par
aktualitātēm un pieĦemtajiem lēmumiem novadā. Lai veicinātu sapratni un uzticēšanos starp
pašvaldību kā institūciju un vietējo sabiedrību Bauskas novada pašvaldības īstenoto sabiedrisko
attiecību mērėis ir:
– informēt iedzīvotājus par pašvaldības, tās iestāžu un kapitālsabiedrību darbību;
– izskaidrot novada domes pieĦemtos lēmumus un saistošos noteikumus, realizējamos projektus,
problēmas iestāžu un kapitālsabiedrību uzĦēmumu darbā;
– izzināt iedzīvotāju viedokli pirms novada attīstībā svarīgu lēmumu pieĦemšanas un iesaistīt
viĦus lēmumu pieĦemšanas procesā.
Lai informētu iedzīvotājus un īstenotu augšminētos uzdevumus, pašvaldībā ik mēnesi tiek
izdots laikraksts «Bauskas Novada Vēstis», kas bez maksas tiek izplatīts visās pagastu pārvaldēs.
Pašvaldības izdotais laikraksts publicē informāciju par novada domē pieĦemtajiem lēmumiem,
saistošo noteikumu pilnu tekstu, informāciju par sabiedrībai būtiskām aktivitātēm – publisko
apspriešanu, teritorijas plānu izstrādi, par deputātu tikšanās reizēm ar iedzīvotājiem, par novadā
īstenotajiem projektiem, konkursiem u.c., kur pašvaldībai ir svarīgi zināt novada iedzīvotāju
viedokli. Pašvaldības laikraksts ir ar 12 000 eksemplāru lielu tirāžu. Laikrakstā informāciju sniedz
arī novada administrācijas struktūrvienību speciālisti.
Tā kā pašvaldības laikraksts tiek izdots tikai 1 reizi mēnesī, tad informācijas operativitātei
pašvaldība ir izveidojusi, uztur un regulāri atjauno informāciju mājas lapā www.bauska.lv, kas ir
būtisks pašvaldības darba informatīvais kanāls. Mājaslapā tiek regulāri aktualizēta informācija
dažādās pašvaldības darbības jomās, tiek publicēts domes lēmumu pilns teksts, saistošie noteikumi,
noteikumi, nolikumi, komiteju un domes sēžu darba kārtība u.c. pašvaldības izdotie normatīvie akti.
Speciāla sadaĜa ir iepirkumiem, būvvaldei, sociālajam dienestam, izglītības jomai u.c. Mājaslapā
tiek publicētas novadā īstenoto projektu preses relīzes, veikta interaktīvā aptauja, publicētas
aktualitātes. Katrai pagastu pārvaldei mājas lapā ir sava atsevišėa sadaĜa informācijas ievietošanai.
Mājaslapas vidē ir iespēja uzrakstīt vēstuli pašvaldības speciālistam un saĦemt atbildi, uzdot
jautājumu gan pašvaldības speciālistiem, gan Domes deputātiem. Mājas lapas struktūra veidota
atbilstoši MK noteikumiem „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”. Mājas lapā
rodama informācija arī par pašvaldības sadarbības partneriem – Polijas pilsētu Ripinu un Hedemoras
komūnu Zviedrijā un PluĦăes, Pakrojas, Biržu, Panevežas pilsētām Lietuvā u. c.
Liela nozīme pārrobežu sadarbības jomā ir vairākiem starptautiskiem projektiem, piemēram,
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta „Amatniecības
pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas - Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs”, „Pārrobežu
sadarbība starp PluĦăi un Bausku-kopējās sporta aktivitātes un pamats nākotnei”, kas veicina
kultūru mijiedarbību.
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Iedzīvotāju informētības nodrošināšanai izveidota arī pašvaldības kapitālsabiedrības
«Vides serviss» mājas lapa www.videsserviss.lv, Bauskas 2.vidusskolas mājas
www.bauska.lv/2vidusskola/,
Novadpētniecības
un
mākslas
muzeja
mājas
http://www.bauskasmuzejs.lv/
un
Bauskas
Centrālās
bibliotēkas
mājas
http://www.bauskasrcb.lv/ . Sava sadaĜa pašvaldības mājas lapā ir arī SIA „Bauskas siltums”.

SIA
lapa
lapa
lapa

Gan pašvaldības deputāti, gan kapitālsabiedrību speciālisti tiekas ar novada iedzīvotājiem, lai
atbildētu uz daudzveidīgiem jautājumiem par novada kultūras, izglītības un saimniecisko dzīvi.
Nozīmīga loma komunikācijā ar novada iedzīvotājiem ir arī atsevišėām iestāžu aktivitātēm,
kuras īsteno Bauskas Tūrisma informācijas centrs, Bauskas rajona Bērnu un jauniešu centrs,
Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skola, vispārējās izglītības mācību iestādes, kā arī interešu
izglītības mācību iestādes – Bauskas Mākslas skola, Bauskas pilsētas Mūzikas skola un
pirmsskolas izglītības iestādes. Vairākās mācību iestādēs tiek izmantotas e-klases piedāvātās
iespējas.
Kā būtisks solis iedzīvotāju informēšanas uzlabošanā ir jaunizveidotā mājaslapa Bauskas pils
muzejam.
Lai informētu par pašvaldības aktivitātēm, izveidojusies laba sadarbība ar interneta portāliem
www.notikumi.lv; www.1188.lv; www.zemgale.jrp.lv; www.nozare.lv, www.zl.hotline.lv u.c.
Būtisks katrā pagastā ir bibliotēku darbs. Bibliotēka ir ne tikai grāmatu maiĦas punkts, bet arī
informācijas centrs, kur novada iedzīvotājiem bez maksas internetā pieejamas dažādas informācijas
un meklēšanas datu bāzes, kā arī iespēja veikt internetbankas maksājumus, nosūtīt e-pastu u.c.
Regulāri tiek sniegta informācija par pašvaldības aktualitātēm arī nacionālajām ziĦu
aăentūrām LETA un BNS, kā arī vietējam laikrakstam «Bauskas Dzīve».

10.VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI
Pārskata gadā (no 2009.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 31.decembrim) Bauskas novada dome ir
pieĦēmusi vairākus svarīgus lēmumus, kas skar pašvaldības darbības uzlabošanu. Tika izveidota
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija” kas nodrošina Domes
pieĦemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.
Novada pašvaldības administrācijas nolikumā noteikta kārtība darbinieku pieĦemšanai darbā un
atbrīvošanai no darba. Darbinieku pieĦemšana notiek konkursa kārtībā, struktūrvienību vadītāju
kandidatūru saskaĦojot ar novada domi.
Novada domes un administrācijas iekšējās darbības procesi aprakstīti iekšējos normatīvajos
dokumentos. Struktūrvienību un vadības līmenī tiek pārrunātas un saskaĦotas darbības prioritātes un
galvenie virzieni.
Bauskas novada administrācijas dokumentu lietvedībā un dokumentu aprites nodrošināšanā tiek
izmantota elektroniskā lietvedības sistēma DocLogix. Šajā sistēmā strādā arī Bauskas pilsētas
pārvalde, paredzēts pakāpeniski iekĜaut arī pārējās pagastu pārvaldes.
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2009.gadā tika izstrādāta un ar 2010.gadu ieviesta elektroniskā sēžu sistēma „Integra”, kas
būtiski atvieglojusi komiteju un domes sēžu sagatavošanas procesu, ietaupot gan materiālos, gan
laika resursus.
Grāmatvedības datu uzskaitē un pārvaldībā novadā tiek izmantota progresīva un jaudīga finanšu
uzskaites sistēma „Ozols”. Pārskatu sagatavošanā tiek izmantota Valsts kases piedāvātā pašvaldību
budžeta pārskatu sistēma.
Pašvaldība noslēgusi līgumu arī ar Datu valsts inspekciju par dažādu datu bāžu izmantošanu
pašvaldības darbā, kā arī līgumu ar VID par e-kases izmantošanu. Budžeta plānošanā tiek izmantota
finanšu vadības un plānošanas sistēma (FIBU).
Pašvaldības vadības darba pilnveidē būtiskas ir Latvijas Pašvaldību savienības organizētās
komiteju sēdes, kurās regulāri piedalās novada domes deputāti un vadība. Izpilddirektors piedalās
Latvijas Pašvaldību savienības Izpilddirektoru asociācijas plānotajās sanāksmēs un pasākumos.
Regulāri tiek nodrošināta dažādu līmeĦu vadītāju un darbinieku savstarpēja sazināšanās un
informācijas apmaiĦa.
Pašvaldība abonē LPS izdoto žurnālu „Logs”, kuru saĦem arī pagastu pārvaldes un novada
bibliotēkas.
Katras nedēĜas pirmdienā notiek novada domes deputātu un vadošo speciālistu tikšanās, kur tiek
diskutēts par būtiskākajiem pašvaldībā virzītajiem normatīvajiem dokumentiem un darba
virzieniem.
SaskaĦā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem novada domē ir izveidota Iepirkumu
komisija, kas veic iepirkumu procedūras.
Lai paplašinātu profesionālās zināšanas, novada administrācijas un iestāžu darbinieki ir
piedalījušies semināros, konferencēs un pieredzes apmaiĦas braucienos, budžetā plānoto līdzekĜu
ietvaros.
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PIELIKUMI
1.pielikums. Bauskas novada pašvaldības pārvaldes struktūrshēma
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2.pielikums Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” pārvaldes
struktūrshēma.
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3.pielikums. Domes lēmums par 2009.gada pārskata apstiprināšanu
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4.pielikums. Zvērināta revidenta ziĦojums par 2009. gada pārskatu
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