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1. BAUSKAS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS
Godātie pārskata lasītāji!
Bauskas novada pašvaldība nodod jūsu
vērtējumam 2017.gada darbības publisko pārskatu.
Mērķtiecīgi ieguldot attīstībā, Bauskas novads gadu
no gadu kļūst pievilcīgāka vieta dzīvei, darbam un
atpūtai.
2017.gadā uzsākts aktīvs darbs līdzekļu
apguvē jaunā 2013. – 2020.gada plānošanas perioda
ietvaros. Ja līdz tam aktīvi tika strādāts pie projektu
pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas projektu
konkursos, tad 2017.gads zīmīgs ar projektu
realizācijas uzsākšanu. Pateicoties piesaistītajiem
līdzekļiem no Eiropas Savienības fondiem, būs iespējams turpināt attīstīt un sakārtot vairākus nozīmīgus
infrastruktūras objektus, tostarp lielākās Bauskas novada mācību iestādes. Tas gan nozīmē arī ievērojamu
līdzekļu ieguldījumu no pašvaldības budžeta kā līdzfinansējumu vai priekšfinansējumu projektiem.
2017.gadā būvniecība ritēja vairākos novadam nozīmīgos infrastruktūras objektos. Visa gada
garumā būvnieki aktīvi strādāja pie Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras
objekta - peldbaseina būvniecības, lai jau pašā 2018.gada ievadā ēku varētu nodot ekspluatācijā. 2017.gada
maijā Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skola parakstīja līgumu ar būvnieku SIA „Selva būve” par
jaunās Bauskas sporta halles būvniecību un jau 2017.gada 15.novembrī pašvaldības vadība tika pulcēta uz
kapsulas ar vēstījumu nākamajām paaudzēm, ielikšanu sporta halles pamatos. Nozīmīgs objekts
uzņēmējdarbības veicināšanai ir Īslīces ielas pārbūve, kas tika uzsākta 2017.gada vidū un turpinās arī
2018.gadā. Tāpat 2017.gadā tika uzsākta gājēju – veloceliņa izbūve uz blīvi apdzīvoto Bērzkalnu ciemu
Īslīces pagastā. Gājēju - veloceliņš ir ilgi gaidīts objekts un ir nozīmīgs ieguldījums satiksmes drošības
uzlabošanā. 2017.gadā turpinājās arī Bauskas Mūzikas skolas ēkas atjaunošanas darbi, notika plašāka vai
šaurāka apjoma remontdarbi novada izglītības iestādēs.
Bauskas novada pašvaldība vienmēr atbildīgi rūpējusies par izglītības funkcijas nodrošināšanu.
2017.gadā tika turpināta iepriekšējos gados uzsāktā skolu tīkla optimizācija, tās mērķis ir, saglabājot
izglītības iestādes, paaugstināt izglītības kvalitāti un nodrošināt optimālu līdzekļu izlietojumu, tiecoties uz
Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības koncepcijā 2015.-2025.gadam noteikto rezultātu – 1)
pirmsskolas, sākumskolas izglītība tuvu dzīvesvietai atbilstoši vajadzībām; 2) pamatizglītība pagastos un
Bauskas pilsētā atbilstoši vēlmēm un vajadzībām; 3) ja nepieciešams, tiek nodrošināta speciālā izglītība, kā
arī ir iespēja apgūt arodu Pamūšas speciālajā internātpamatskolā; 4) vidējā izglītība – Bauskas pilsētā.
2017.gadā Bauskas pilsētas vārds iegūst jaunu skanējumu – Bauska – festivālu un svētku pilsēta.
Gada griezumā Bauskā ieskanējās divi jauni festivāli - pirmo reizi pavasarī tika svinēti Vimbu svētki, kas
pulcēja makšķerēšanas entuziastus un viņu ģimenes no tuvākas un tālākas apkārtnes, savukārt augustā
vērienīgi sevi pieteica projekts – mūzikas un aktīvās atpūtas festivāls visai ģimene „Bauska TasTe”, kas
jau pirmajā reizē spēja pulcēt daudzskaitlīgu apmeklētāju saimi. Protams, Bauskā aizvien turpināja skanēt
Bauskas Kantrīmūzikas festivāls, norisinājās Kurzemes-Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas un
mākslas festivāls „Vivat Curlandia!”, bet septembrī Bauskas vecpilsētu pieskandināja Pagalmu svētki un
Putras godēšana.
Bauskas visos laikos bijusi pilsēta ar spēcīgām tradīcijām. Aizvien varenāks un skaistāks gadu no
gada kļūst viss Bauskas novads – bagāts novads Zemgales centrā. Pie mums satiekas upes, ceļi un cilvēki.
Te drošībā aug mūsu bērni, dzīvo spēcīgas ģimenes, saimnieko lielākie Latvijas lauksaimnieki un uzņēmēji
rada radošas idejas. Pie mums Bauskas novadā vēsture satiekas ar moderno un tradīcijas ar laikmetīgo.
Mūsu kopīgs darbs un uzdevums ir veidot un attīstīt Bauskas novadu – spēcīgu savās saknēs un atvērtu
attīstībai un izaugsmei.
Bauskas novada domes priekšsēdētājs
Arnolds Jātnieks
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2. PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS
Pašvaldības nosaukums
Pašvaldības juridiskā adrese
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. un datums
PVN maksātāja reģistrācijas Nr. un datums
Finanšu gads
Bauskas novada dome
Bauskas novada domes priekšsēdētājs
Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora
vietniece

Bauskas novads
Uzvaras iela 1, Bauska, LV-3901
90009116223
2009.gada 6.jūlijs
LV 90009116223
2010.gada 4.marts
01.01.2017. – 31.12.2017.
17 deputāti
Arnolds Jātnieks
Voldemārs Čačs
Jānis Kalinka
Ineta Ruhocka
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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.
Iedzīvotāji
Pēc iedzīvotāju skaita Bauskas novads ir viens no lielākajiem valstī, otrs lielākais Zemgales
plānošanas reģionā, iedzīvotāja skaita ziņā piekāpjoties vien Republikas nozīmes pilsētai Jelgavai.
2017.gada beigās Bauskas novadā dzīvesvietu deklarējuši 23 387 iedzīvotāji Bauskas novads ir ļoti latvisks
novads. Lielākā daļa novada iedzīvotāju, jeb 77% ir latvieši, attiecīgi cittautiešu skaits pret kopējo skaitu
veido 23%

Deklarēto iedzīvotāju nacionālais sastāvs Bauskas
novadā
UkrainisPolis
Krievs
2% 1%
Baltkrievs 9%
3%
Pārējie
2%
Lietuvietis
6%

Latvietis
77%

6

Bauskas novada pašvaldības 2017.gada publiskais pārskats
2.1. PĀRVALDE
Bauskas novada dome
Novada domē 2017. gada jūnijā ievēlēti 17 deputāti, kuri pārstāv 8 politiskās organizācijas. Lielāko
balsu skaitu ieguva Nacionālā apvienība - 26,10% balsu. Tad seko Latvijas Reģionu apvienība (15,18%),
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija (15,11%) un Zaļo un zemnieku savienība (14,54%).
Savukārt mazāk nekā desmit procentus balsu ieguva vēl četras partijas: “Vienotība” (8,32%),

“Latvijas attīstībai” (7,53%), “No sirds Latvijai” (6,19%) un “Saskaņa” (5,67%).
Kopumā vēlēšanās Bauskas novadā piedalījās 40,2% balsstiesīgo, kuru kopējais skaits novadā ir
18,3 tūkstoši
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.
- 2017.gadā Bauskas novada domē notikušas 28 domes sēdes, kurās pieņemti 662 lēmumi. Saskaņā ar
Bauskas novada pašvaldības nolikumu, domes sēdes notiek vienu reizi mēnesī, piedalīties tajās aicināts
ikviens novada iedzīvotājs Domes darbības nodrošināšanai izveidotas un līdz 2017.gada pašvaldību
vēlēšanām darbojās šādas pastāvīgās komitejas:
- Finanšu komiteja;
- Vides un attīstības komiteja;
- Izglītības kultūras un sporta lietu komiteja;
- Sociālo un veselības lietu komiteja.
- Pēc pašvaldību vēlēšanās, jaunais Bauskas novada domes sastāvs nobalsoja par grozījumiem Bauskas
novada pašvaldības nolikumā, kas paredz, ka domes darbības nodrošināšanai ar Bauskas novada domes
2017.gada 20.jūnija lēmumu, izveidotas un darbojas šādas patstāvīgās komitejas:
- Finanšu komiteju trīspadsmit deputātu sastāvā;
- Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komiteju astoņu deputātu sastāvā;
- Vides un attīstības komiteju astoņu deputātu sastāvā.
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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, izglītības, kultūras un sporta 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.
Tāpat nodrošina lēmumus saistībā ar 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;
- Ētikas komisija.
Pārskata periodā sākumā Bauskas novada pašvaldībā darbojas sekojošas Domes izveidotas
iestādes:
- Bauskas novada administrācija;
- Vispārējās izglītības iestādes – Bauskas Valsts ģimnāzija, Bauskas sākumskola, Bauskas 2.vidusskola,
Bauskas pilsētas pamatskola, Īslīces vidusskola, Uzvaras vidusskola, Codes pamatskola, Mežgaļu
pamatskola, Mežotnes pamatskola, Griķu pamatskola, Ozolaines pamatskola, Vecsaules pamatskola;
- Interešu izglītības iestāde – 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”. Pirmsskolas izglītība pieejama arī pirmsskolas
grupās Codes pamatskolā, Īslīces vidusskolā; Uzvaras vidusskolā, Vecsaules pamatskolā, Griķu
pamatskolā, Mežotnes pamatskolā, Mežgaļu pamatskolā.
- 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.
2017.gada Bauskas novada pašvaldība no juridiskām personām saņēmusi 4479 dokumentus, no
fiziskām personām 2304 dokumentu. Kopumā pašvaldība 2017.gadā nosūtījusi 4596 dokumentus.
2017.gadā pašvaldībā saņemti 3385 rēķini, noslēgti 650 līgumi. Apstrādāti 1202 iekšējie
administrācijas iesniegumi, no tiem 180 saimnieciskie iesniegumi un 1022 personāla jautājumu iesniegumi.
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.
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2.2. 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”.
Bauskas novada domes lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu
nodrošina Pašvaldības iestāde “Bauskas novada administrācija” (turpmāk – Administrācija).
Administrācijas personāls 2017.gadā:
Amata vietu
skaits
Faktiskais
vidējais
darbinieku
skaits

uz
uz
01.01.2017. 31.12.2017.
117,5
121,6
121 (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.
Bauskas novada domes 2017.gadā pieņemtie lēmumi par strukturālām izmaiņām un izmaiņām
iestādes “Bauskas novada administrācija” amatu sarakstā:
1) Saimnieciskās nodaļas kapacitātes uzlabošanai un efektīvākai nodaļas darbības organizēšanai ar
2017.gada 1.augustu likvidēta amata vienība “nekustamā īpašuma apsaimniekošanas galvenais
speciālists”, izveidojot otru amata vienību “būvtehniķis” (Bauskas novada domes 2017.gada 27.jūlija
lēmums „Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
nolikumā”);
2) ievērojot audita ieteikumu, Ekonomikas un finanšu nodaļā ar 2017.gada 1.septembri samazināts amata
vienību “nodokļu inspektors” skaits no četrām amata vietām uz trīs (Bauskas novada domes 2017.gada
31.augusta lēmums „Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
nolikumā”);
3) lai pilnvērtīgi un atbilstošā kvalitātē Bauskas novada Būvvalde pildītu deleģētos uzdevumus Iecavas,
Rundāles un Vecumnieku novadu administratīvajās teritorijās, Bauskas novada Būvvaldē papildus
esošajām amata vienībām, izveidotas arhitekta un būvinspektora amata vienības. Minētās izmaiņas
stājas spēkā 01.01.2018. (Bauskas novada domes 2017.gada 28.septembra lēmums „Par grozījumu Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikumā”);
4) lai nodrošinātu līdzvērtīgu mēnešalgu par līdzīga satura un sarežģītības darbu Bauskas novada
pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem atbilstoši Bauskas novada domes 2013.gada
28.novembra nolikuma Nr.5 “Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
prasībām, turpinot pakāpenisku mēnešalgas minimālā apmēra sasniegšanas procesu, 2018.gadā plānots
mēnešalgas palielinājums 1., 2., 3. un 4. mēnešalgu grupas amatiem (Bauskas novada domes 2017.gada
30.novembra lēmums „Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada
administrācija” nolikumā”);
5) efektīvai projekta “Saglabā savu ēku, taupot enerģiju. Virzies uz priekšu ātrāk” ieviešanai un mērķu
sasniegšanai Attīstības un plānošanas nodaļā ar 2018.gada 1.janvāri izveidota amata vienība
“energopārvaldnieks” (Bauskas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmums „Par grozījumu Bauskas
novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” nolikumā”);
6) lai pilnvērtīgāk un efektīvāk nodrošinātu sabiedriskās kārtības uzraudzību pašvaldības administratīvajā
teritorijā ar 2018.gada 1.martu izveidojama Bauskas novada pašvaldības policija, vienlaikus likvidējot
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struktūrvienību “ Sabiedriskās kārtības nodaļa” (Bauskas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmums
„Par Bauskas novada pašvaldības policijas izveidošanu”).
Gada laikā darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku nodibinātas ar 6 Administrācijas darbiniekiem un
3 iestāžu vadītājiem.
Noslēgti darba līgumi uz noteiktu laiku projektu ietvaros:
- projektā “PROTI un DARI!” 7 darba līgumi;
- projektā “Karjeras atbalsts vispārējas un profesionālās izglītības iestādēs” 4 darba līgumi;
- projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 22 darba līgumi;
- projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 25 darba līgumi.
2017.gadā Administrācija izsludināja:
Atklātus konkursus uz šādām vakancēm:
- Attīstības un plānošanas nodaļas veselības veicināšanas koordinētāja amatu,
- Informācijas tehnoloģiju nodaļas datorsistēmu un datortīklu galvenā administratora amatu,
- Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja amatu uz noteiktu laiku,
- Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāja amatu,
- Saimnieciskās nodaļas projektu vadītāja ēkās un būvēs amatu (atkārtoti izsludināts 6 reizes),
- Saimnieciskās nodaļas būvtehniķa amatu,
- Bauskas novada Būvvaldes arhitekta amatu (sludināts 2 reizes),
- Izglītības nodaļas metodiķa amatu uz noteiktu laiku,
- Iestādes “Bauskas novada Sociālais dienests” vadītāja amatu,
- Bauskas novada Būvvaldes būvinspektora amatu (sludināts 2 reizes),
- Centralizētās grāmatvedības nodaļas grāmatveža amatu (2 amata vietas).
Iekšēju konkursu uz šādām vakancēm:
- Sabiedriskās kārtības nodaļas vecākā sabiedriskās kārtības sarga amatu,
- Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja amatu,
Centralizētās grāmatvedības nodaļas vecākā grāmatveža amatu.
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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 2017. gadam apstiprināts 2017. gada 2. februārī ar Bauskas
novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par Bauskas novada pašvaldības 2017. gada budžetu”.
Ņemot vērā papildu apropriācijas izdevumiem, konsolidētā budžeta plānotais izdevumu apjoms
2017. gadā pieauga no 28 015 651 EUR līdz 35 664 054 EUR. Gada laikā apstiprināti četri grozījumi
Bauskas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Bauskas novada pašvaldības 2017. gada budžetu”
– 25. maijā, 31. augustā, 28. septembrī un 28. decembrī.
Bauskas novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālo budžetu
veido ziedojumi un dāvinājumi.
Pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2017. gadā bija 28 748 269 EUR, pārsniedzot plānoto
par 1,5 %. Konsolidētā budžeta izdevumi sastādīja 31 855 744 EUR jeb 89,3 % no plānotā.
Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budžets 2016. – 2018.g.
2016.gads
izpilde, EUR
Konsolidētā budžeta
ieņēmumi
Konsolidētā budžeta
izdevumi
Ieņēmumu pārsniegums
(+) vai deficīts (-)
Finansēšana

2017

2018.gads (ar 31.05.2018.
grozījumiem)
Plāns, EUR 2018/2017, %

2017/2016,%

25 788 951

Izpilde,
EUR
28 748 269

111,5

27 743 697

96,5

26 222 323

31 855 744

121,5

39 513 880

124,0

- 433 372

- 3 107 475

717,0

378,8

433 372

3 107 475

717,0

- 11 770
183
11 770 183

378,8

Bauskas novada pašvaldības konsolidētais budžets 2016.-2018.g.
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Bauskas novada pašvaldības 2018. gada ieņēmumu (attiecīgi arī izdevumu) plānā mērķdotācija izglītības
funkciju nodrošināšanai plānota astoņiem mēnešiem saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2018. gadam”.
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 2017. gadā bija 28 370 997 EUR, t.i., par 434
174 EUR jeb 1,6 % vairāk nekā plānots un par 2 593 066 EUR jeb 10,1 % vairāk kā iepriekšējā gadā.
Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2017. gadā

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi 2017. gadā sastādīja 46,9% no kopējiem
pamatbudžeta ieņēmumiem. IIN par pārskata gadu saņemts 13 312 415 EUR apmērā, kas pārsniedz plānoto
prognozi par 3,0%.
2018. gadam IIN prognoze noteikta 13 240 046 EUR, t.i., par 2,5 % lielāka nekā 2017. gadā.
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Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2016.-2018. g.
2018. gads (ar 31.05.2018.
grozījumiem)

2017. gads
2016. gads
izpilde, EUR
Nodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Azartspēļu nodoklis
Dabas resursu nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības
un īpašuma
Valsts un pašvaldības nodevas
Naudas sodi
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no pašvaldības
īpašuma pārdošanas
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Valsts budžeta transferti
Valsts budžeta transferti
noteiktam mērķim
Transferti Eiropas Savienības
fondu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētiem
projektiem
Dotācija no pašvaldību
finanšu
izlīdzināšanas
fonda
Pārējie
valsts budžeta
transferti
No valsts budžeta daļēji
finansētām publiskām personām
Pašvaldību budžeta transferti

izpilde, EUR

2017/ 2016,
%

plāns, EUR

2018/ 2017,
%

14 543 868
12 115 493
2 249 424
47 187
131 764
381 197

15 881 962
13 312 415
2 351 141
52 653
165 753
235 135

109,2
109,9
104,5
111,6
125,8
61,7

15 827 580
13 342 361
2 284 950
55 269
145 000
147 112

99,7
100,2
97,2
105,0
87,5
62,6

3 601
13 613
12 624
5 942

4 356
14 704
11 785
13 104

121,0
108,0
93,4
220,5

3 000
13 216
13 300
11 396

68,9
89,9
112,9
87,0

345 417

191 186

55,3

106 200

55,5

1 273 686
8 821
9 210 848

1 331 337
6 831
10 444 609

104,5
77,4
113,4

1 518 421
9 802 034

114,1
0,0
93,8

6 781 200

7 105 693

104,8

5 111 032

71,9

37 301

920 386

2 467,5

1 898 812

206,3

2 319 947
72 400

2 394 350
24 180

103,2
33,4

2 531 352
260 838

105,7
1078,7

6 184
353 327

130 140
340 983

96,5

77 833
360 117

59,8
105,6

Prasību par nekustamā īpašuma nodokli dinamika 2013.-2017. g. (EUR)

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi 2017. gadā sastādīja 2 351 141 EUR (8,3 % no
kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem), pārsniedzot plānoto par 1,5 %. Salīdzinot ar 2016. gadu, NĪN
ieņēmumi saņemti par 4,5 % jeb 101 717 EUR vairāk. NĪN ieņēmumu kopapjomā 185 112 EUR ir nodokļa
parādi par iepriekšējiem gadiem, ieskaitot soda sankcijas par NĪN maksāšanas pārkāpumiem.
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Bauskas novada pašvaldības NĪN administrēšanas datu bāzē uz 2017. gada 31. decembri reģistrēti
32 133 NĪN maksātāju konti.
2017. gadā piešķirti NĪN atvieglojumi 20 894 EUR apmērā:

politiski represētajām personām 11 474 EUR;

par mājokli trūcīgajām personām 1 398 EUR apmērā;

daudzbērnu ģimenēm un aizbildņu ģimenēm 2 239 EUR;

par invaliditāti un ģimenēm, kurās ir invalīdi 5 614 EUR;

personām, kas piedalījušās Černobiļas AES avārijas seku likvidācijā 169 EUR.
Lai mazinātu nodokļu parādus, 2017. gadā:
 pieņemti 418 lēmumi par parāda piedziņu bezstrīda kārtībā ar zvērināta tiesu izpildītāja
palīdzību;
 izsūtīts 2089 atgādinājums un informatīvas vēstules par nokavētiem NĪN maksājumiem,
1079 brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi;
 pieņemti 156 lēmumi un 42 akti par nodokļa pārrēķinu un datu atbilstības pārbaudi;
 pieņemti 28 lēmumi par pašvaldības budžetā ieskaitāmo parādu un ar tiem saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu.
Nodokļa atbalsta pasākuma (NAP) ietvaros 2017. gadā ir pieņemti 4 lēmumi par NĪN nokavējuma
naudas dzēšanu. NAP īstenošanas laikā no 2012. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 31. decembrim samaksāts
NĪN pamatparāds 37 654 EUR un dzēsta nokavējuma nauda 21 404 EUR. NAP ietvaros pieņemto lēmumu
izpilde noslēgusies 2017. gada 31. decembrī.
NĪN ieņēmumi 2018. gadā tiek plānoti 2 284 950 EUR.
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 2017. gadā bija 52 653 EUR.
Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2018. gadā plānoti 55 269 EUR.
Pārskata gadā dabas resursu nodoklis saņemts 165 753 EUR apmērā, 2018. gadam plānots 145 000
EUR.
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 būvatļaujas saņemšanu.
Nenodokļu ieņēmumi 2017. gadā saņemti 235 135 EUR. Samazinājums 38,0 %, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, izskaidrojams ar ieņēmumu no pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas
samazināšanos par 44,7 %.
Pamatojoties uz budžeta iestāžu ieņēmumu dinamiku 2017. gadā un prognozēm, 2018. gadā
nenodokļu ieņēmumi plānoti 147 112 EUR, t.sk. 106 200 EUR paredzēts saņemt no nekustamā īpašuma
atsavināšanas.
2017. gadā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi saņemti 1 331 337 EUR
apmērā, kas ir par 4,5 % vairāk nekā 2016. gadā. Šajā sadaļā tiek uzskaitīti ieņēmumi par komunālajiem
pakalpojumiem, izglītības pakalpojumiem, kursu organizēšanu, par telpu nomu un īri, Būvvaldes un
Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem, par biļešu realizāciju muzejos un kultūras namos un
citi ieņēmumi.
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2018. gadam plānoti 1 518 421 EUR.
Valsts budžeta transferti saņemti 10 444 609 EUR apmērā, t.i., par 13,4 % jeb 1 233 761 EUR
vairāk nekā iepriekšējā gadā. Palielinājuma būtiskāko daļu 883 085 EUR veido saņemtais finansējums
Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem. Maksājumi no valsts budžeta ir viens no lielākajiem
pašvaldības ieņēmumu avotiem, un 2017. gadā tie bija 36,8 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.
Valsts budžeta transferti 2018. gadam plānoti 9 802 034 EUR apjomā jeb 35,3 % no kopējiem
pamatbudžeta ieņēmumiem, t.sk. mērķdotācija izglītības funkciju nodrošināšanai plānota 2018. gada
astoņiem mēnešiem saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2018. gadam”.
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Pamatbudžeta izdevumi
Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2016.- 2018. g.
2016. gads
izpilde, EUR

izpilde, EUR

Vispārējie valdības dienesti

2018. gads (ar 31.05.2018.
grozījumiem)

2017. gads
2017/ 2016,
%

plāns, EUR

2018/ 2017,
%

1 628 965

1 787 459

109,7

1 949 513

109,1

t.sk. pašvaldības budžeta parāda
darījumi

49 910

43 193

86,5

78 179

181,0

Sabiedriskā kārtība un drošība

148 101

160 852

108,6

284 344

176,8

3 352 565

2 960 483

88,3

7 337 146

247,8

394 543

175 733

44,5

161 807

92,1

3 801 422

4 032 810

106,1

4 613 700

114,4

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

-

39 398

-

191 306

-

2 430 252

3 275 040

134,8

3 598 073

109,9

12 180 979

17 257 160

141,7

18 581 411

107,7

2 270 852

2 151 197

94,7

2 422 039

112,6

26 207 679

31 840 132

121,5

39 139 339

122,9

Pārskata gadā pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumus 340 983 EUR sastāda maksājumi, kas saņemti no
citām pašvaldībām par izglītības un sociālo funkciju, būvvaldes un bibliotēkas funkciju nodrošināšanu un
sadarbību tūrisma jomā.
Pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumi 2018. gadam plānoti 360 117 EUR apmērā.
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.
Pamatbudžeta izdevumi 2017. gadā bija 31 840 132 EUR, salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 21,5 % vairāk.
Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai izlietoti 1 787 459 EUR jeb 5,5 % no kopējiem
izdevumiem, t.sk.:
pašvaldības pārvaldes darbības nodrošināšanai 1 702 441 EUR;
pašvaldības budžeta parāda darījumu nomaksai (aizņēmumu procentu maksājumi un apkalpošanas maksa)
izlietoti 43 193 EUR;
vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai 41 825 EUR.
Sabiedriskai kārtībai un drošībai izlietoti 160 852 EUR jeb 0,5 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem,
t.sk.:
Sabiedriskās kārtības nodaļas darbības nodrošināšanai 70 259 EUR;
Dzimtsarakstu nodaļas darbības nodrošināšanai 90 593 EUR.
Ekonomiskajai darbībai izlietoti 2 960 483 EUR jeb 9,3 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, t.sk.:
ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšanai 1 655 378 EUR;
Nozīmīgākie objekti - pabeigta Miera ielas posma no Pilskalna līdz Mūsas upei seguma rekonstrukcija,
uzsākta gājēju un veloceliņa gar Ziedoņu ielu izbūve un Ceraukstes pagasta Pūriņu, Robežu, Vārenu, Bungu
ielas pārbūve.
Īslīces ielas pārbūvei ERAF projekta “Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu
aglomerācijā uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros 571 341 EUR;
Brunavas pagasta grants ceļu pārbūvei ELFLA projekta “Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve
Brunavas pagastā” ietvaros 288 779 EUR;
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informāciju tehnoloģiju un sistēmu uzturēšanai, t.sk. Informācijas tehnoloģijas nodaļas darbības
nodrošināšanai 233 220 EUR;
Būvvaldes darbības nodrošināšanai 107 932 EUR;
Tūrisma un informācijas centra darbības nodrošināšanai 79 656 EUR;
nevalstisko organizāciju iniciatīvu atbalstam 23 945 EUR;
ES Apvārsnis 2020 pētniecības un inovāciju programmas projektam “Accelerate Sunshine” 232 EUR.
Vides aizsardzības pasākumiem izlietoti 175 733 EUR jeb 0,5 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem,
t.sk.:
atkritumu apsaimniekošanai 73 099 EUR;
notekūdeņu apsaimniekošanai 102 634 EUR.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas sadaļā līdzekļi izlietoti 4 032 810 EUR jeb 12,7 % no
izdevumu kopapjoma, t.sk.:
novada teritorijas apsaimniekošanai 1 025 782 EUR;
Uzsākta iekškvartāla seguma maiņa Vītolu ielā, Bauskā, atjaunoti soliņi un labiekārtota teritorija Bauskas
Pilskalna estrādē.
pagastu īpašumu apsaimniekošanai 873 896 EUR;
Saimnieciskās nodaļas darbības nodrošināšanai, t.sk. pašvaldības ēku Uzvaras ielā 1, Uzvaras ielā 6, Katoļu
ielā 3, Bauskā uzturēšanai 540 625 EUR;
Transporta nodaļas darbības nodrošināšanai, t.sk. autotransporta uzturēšanai 512 998 EUR; Nozīmīgākās
investīcijas – pašvaldības funkciju veikšanai iegādāti transportlīdzekļi par 129 372 EUR.
komunālajai saimniecībai 491 171 EUR;
Veikti ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbi Codes pamatskolā, Codes pagasta Spiģu apdzīvotā
vietā, Vecsaules pagasta Jaunsaules ciemā, izbūvēts ūdensvads Dāviņu pagasta Lambārtes ciemā, uzstādītas
atdzelžošanas iekārtas Mežotnes pagasta Cepļa ciemā, uzsākta attīrīšanas iekārtu un ūdens atdzelžošanas
stacijas izbūve Gailīšu pagasta Pamūšas ciemā.
ielu apgaismošanai 354 642 EUR;
Nozīmīgākās investīcijas - ielu apgaismojuma izbūve Īslīces pagasta Ainavu ielas, Birznieku, Līdumnieku
ielas posmā no Pārupes līdz Celtnieku ielai un Ozolu ielā, Vecsaules pagasta autoceļam A11 “Jaunsaule –
Grigaļi” un Ozolaines ciemā, Mežones pagasta Jumpravas ciemā, Codes pagasta Lielajā ielā un Zemgales
ielā.
Attīstības un plānošanas nodaļas darbības nodrošināšanai 132 388 EUR;
pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanai 51 121 EUR;
projektu sagatavošanas izdevumiem 28 298 EUR;
pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un
māju atjaunošanai un Vecpilsētas ēku atjaunošanai 21 889 EUR.
Veselības jomai izlietoti 39 398 EUR jeb 0,1% no kopējiem izdevumiem, t.sk.:
līdzfinansējums pašvaldības ārstniecības iestāžu darbības atbalstam 14 680 EUR;
ESF projekta “Pasākumi Bauskas novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”
īstenošanai 24 718 EUR.
Atpūtas, kultūras un reliģijas budžeta sadaļā izlietoti 3 275 040 EUR jeb 10,3 % no izdevumu kopapjoma,
t.sk.:
Bauskas pilsētas sporta centra “Mēmele” darbības nodrošināšanai 379 440 EUR;
Bauskas Centrālās bibliotēkas un to filiāļu darbības nodrošināšanai 604 756 EUR;
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība
uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” īstenošanai 117 988 EUR;
Bauskas pils muzeja un Bauskas muzeja darbības nodrošināšanai 872 675 EUR;
Nozīmīgākās investīcijas – uzsākti Bauskas muzeja ēkas Kalna ielā 6 jumta un fasādes rekonstrukcijas
darbi; Bauskas pils muzeja krājumi papildināti ar 16. un 17. gadsimta interjera priekšmetiem, veikta
interjera ekspozīcijas mēbeļu restaurācija un izgatavotas vitrīnas Bauskas pils 15.-18. gadsimta krāšņu
keramikas kolekcijas ekspozīcijai.
Viļa Plūdoņa muzeja klēts un ratnīcas restaurācijai ELFLA līdzfinansēto projektu “Viļa Plūdoņa muzeja
klēts restaurācija un atjaunošana” un “Viļa Plūdoņa muzeja ratnīcas restaurācija” ietvaros 203 264 EUR;
Bauskas Kultūras centra darbības nodrošināšanai 579 920 EUR;
ELFLA projekts “Īslīces kultūras nama stāvlaukuma atjaunošana un paplašināšana” īstenošanai 62 732
EUR;
ELFLA projekta “Īslīces kultūras nama pieejamības uzlabošana” īstenošanai 39 912 EUR;
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kultūras pasākumiem novada pagastos 376 629 EUR;
transporta pārvadājumu nodrošināšanai sporta un kultūras jomā 37 724 EUR.
Izglītībai izlietoti 17 257 160 EUR jeb 54,2 % no kopējiem izdevumiem, t.sk.:
- pašvaldības izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai 11 227 122 EUR;
- investīciju projektu īstenošanai 4 637 594 EUR;
Investīciju projekti: Bauskas 2. vidusskolas ēkas fasādes siltināšana, Mežotnes pamatskolas pārbūve,
Bauskas pilsētas pamatskolas ēku pārbūve, Bauska Mūzikas skolas rekonstrukcijas 2.kārta, Bauskas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skolas peldbaseina sporta halles būvniecība,
- izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanai un materiāli tehniskās bāzes modernizācijai 624 750 EUR;
- norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 354 575 EUR;
- skolēnu pārvadājumiem 209 671 EUR;
- Izglītības nodaļas darbības nodrošināšanai 120 450 EUR;
- ES fondu un valsts budžeta līdzfinansēto projektu izglītības jomā īstenošanai 82 998 EUR.
Sociālajai aizsardzībai izlietoti 2 151 197 EUR jeb 6,8 % no kopējiem izdevumiem, t.sk.:
- Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai 939 096 EUR;
- pansionāta “Derpele” darbības nodrošināšanai 786 110 EUR;
- Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai 117 798 EUR;
- ES fondu līdzfinansēto projektu sociālajā jomā īstenošanai 49 268 EUR;
- norēķiniem par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 100 053 EUR;
- asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un personām
no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību 77 069 EUR;
- aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanai 62 141 EUR;
- projekta “Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Bauskas novadā” īstenošanai 15 525 EUR;
pārējiem pakalpojumiem 4 137 EUR.
Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra 2017. gadā

Izdevumu struktūrā lielāko izdevumu daļu veido uzturēšanas izdevumi, kas 2017. gadā sastādīja 74,7
% no izdevumu kopapjoma jeb 23 787 967 EUR. Uzturēšanas izdevumi ietver kārtējos izdevumus
(atlīdzība, preces un pakalpojumi), procentu izdevumus, subsīdijas, dotācijas un sociālos pabalstus,
transfertus. Savukārt kapitālie izdevumi bija 25,3 % no izdevumu kopapjoma jeb 8 052 165 EUR.
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Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2016.- 2018. g.
2018. gads (ar 31.05.2018.
grozījumiem)

2017. gads
2016. gads
izpilde, EUR
izpilde, EUR

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

2017/ 2016, %

plāns, EUR

2018/ 2017, %

22 558 086

23 787 967

105,5

24 939 725

104,8

21 520 265

21 788 816

101,2

22 725 775

104,3

13 775 930

14 915 604

108,3

14 416 054

96,7

10 224

803

7,9

2 150

267,7

654 844

1 590 951

243,0

1 822 234

114,5

372 753

407 397

109,3

389 566

95,6

3 649 593

8 052 165

220,6

14 199 614

176,3

26 207 679

31 840 132

-

121,5

39 139 339

122,9

Ziedojumi un dāvinājumi
Ziedojuma mērķis, ziedotājs, (saņēmējiestāde)
Atbalsts Bauskas novada svētku pasākumiem, SEB Banka AS, Reģ.Nr. 40003151743 (BNA)
Atbalsts Bauskas novada svētku organizēšanā, SWEDBANK AS Reģ.Nr.400030474764
(BNA)
Ziedojums 9 klašu absolventiem, Gaižēni SIA, Reģ.Nr. 44101019987 (BNA)
Ziedojums 9 klašu absolventiem, Tunkūni SIA, Reģ.Nr. 44103048158 (BNA)
Ziedojums pasākumam “Vimbu svētki”, Latvijas Attīstībai PP, Reģ.Nr. 40008218695 (BNA)
Ziedojums pasākumam “Vimbu svētki”, JUVI SIA, Reģ.Nr. 43603008764 (BNA)
Ziedojums pasākumam “Vimbu svētki”, DML Birojs, Reģ.Nr. 43603073247 (BNA)
Ziedojums pasākumam “Vimbu svētki”, Thanh Asian Food SIA, Reģ.Nr. 43603071157
(BNA)
Ziedojums pasākumam “Vimbu svētki”, Ozolu optika SIA, Reģ.Nr. 43602000693 (BNA)
Ziedojums Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 6.klašu absolventiem par
augstiem mācību sasniegumiem, Gaižēni SIA, Reģ.Nr. 44101019987 (BNA)
Atbalsts pasākumam Gada skolotājs, SEB Banka AS, Reģ.Nr. 40003151743 (BNA)
Ziedojums festivālam “Bauskas TasTe”, LPKS Saimnieks V, Reģ.Nr.43603002418 (Bauskas
Kultūras centrs)
Ziedojums festivālam “Bauskas TasTe”, Uzvaras lauks SIA, Reģ.Nr.43603008016 (Bauskas
Kultūras centrs)
Saņemti ziedojumi no privātpersonām (Bauskas Kultūras centrs)
Privātpersonas (Zviedrija) ziedojums (mantojums) (Bauskas Valsts ģimnāzija)
Ziedojums skolēnu sumināšanai, KASKĀDE 19 SIA, Reģ. Nr. 43603061407 (Mežotnes
pamatskola)
Ziedojums mācību līdzekļu iegādei, Spero SK SIA, Reģ.Nr.41503026341 (Pamūšas speciālā
internātpamatskola)
Ziedojums vidējās paaudzes deju kolektīvam “Dzirnavnieki”, Ceraukstīte SIA,
Reģ.Nr.53603003491 (Ceraukstes pagasta pārvalde)
Ziedojums vidējās paaudzes deju kolektīvam “Dzirnavnieki” vizuālajam noformējumam,
Bauskas alus SIA, Reģ.Nr.50003428811 (Ceraukstes pagasta pārvalde)
Ziedojumi no privātpersonām (Bauskas pils muzejs)
Kopā
2017.gadā izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem sastādīja 15 612 EUR.

Summa
EUR
1 300
100
3 000
3 000
500
500
150
250
200
4 000
215
250
1 000
500
361 212
100
200
300
400
95
377 272

3.2. ILGTERMIŅA SAISTĪBAS
Bauskas novada pašvaldības aizņēmumu saistības
Bauskas novada pašvaldības aizņēmumu saistības uz 31.12.2017. bija 20 202 634 EUR.
Pēc aizdevēja saistību apjoms uz 31.12.2017. iedalās - aizņēmumi no Valsts kases
20 200 462 EUR un aizņēmumi no Vides investīciju fonda 2 172 EUR.
Pārskata gadā ir veikta aizņēmumu pamatsummas atmaksa 1 802 698 EUR apmērā, bet saņemti aizņēmumi
5 385 662 EUR apmērā.
2017. gadā saņemto aizņēmumu izmantošanas mērķi

Bauskas novada pašvaldības aizņēmumu saraksts uz 31.12.2017. (EUR)

Nr.
p.k.

Aizdevējs

1.

Vides
investīcij
u fonds

Mērķis

Codes pagasta
rekonstrukcijai

notekūdeņu

Līguma
parakstīša
nas
datums

Atmaksas
termiņš

Parāds uz
pārskata
perioda
sākumu

Parāds uz
pārskata
perioda
beigām

07.10.2003.

01.10.2018.

4 318

2 172

20.10.2019.

37 313

24 849

20.07.2019.

42 429

25 452

ERAF projekta „Uzvaras ielas
rekonstrukcija no Brīvības
02.11.2009.
bulvāra līdz Baznīcas ielai
Bauskas pilsētā” īstenošanai
ERAF
projekta
„PII
„Pasaulīte” ēkas Dārza ielā 3
02.11.2009.
rekonstrukcija un ēku Saules
ielā 8 renovācija” īstenošanai

2.

Valsts
kase

3.

Valsts
kase

4.

Valsts
kase

Uzvaras vidusskolas
zāles būvniecībai

09.08.2005.

05.03.2021.

68 594

53 348

5.

Valsts
kase

ERAF projekta „Jauncodes
ciema ūdens apgādes sistēmas
20.05.2010.
Dreņģerkalns rekonstrukcija”
īstenošanai

20.09.2026.

26 178

23 490

sporta
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6.

Valsts
kase

7.

Valsts
kase

8.
9.
10.

Valsts
kase
Valsts
kase
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

Komunālās
saimniecības
traktora iegādei (Mežotnes
pagasts)
Ūdenssaimniecības (Brunavas
pagasts) renovācijas projekta
tehniskās
dokumentācijas
izstrādei
Ēkas Dārza ielā 9, Bauskā
rekonstrukcijas 1.kārtai
Nekustamā īpašuma „Kultūras
nams” Īslīces pagastā iegādei
Uzvaras vidusskolas sporta
zāles būvniecības pabeigšanai
ERAF projekta „Jauncodes
ciema ūdens apgādes sistēmas
Dreņģerkalns rekonstrukcija”
īstenošanai
Griķu pamatskolas sporta zāles
un piecu mācību telpu
projektēšanai, celtniecībai un
aprīkošanai
Uzvaras vidusskolas sporta
zāles piebūves būvniecības
pabeigšanai
Codes pamatskolas
zāles būvniecībai

sporta

Mežgaļu pamatskolas jumta
seguma
un
konstrukciju
renovācijai
ERAF projekta „Gājēju celiņa
izbūve gar II šķiras valsts
autoceļu Vecsaule – Rudzi –
Code” īstenošanai
Bauskas
pilsētas
infrastruktūras
objektu
rekonstrukcijai
Daudzfunkcionālā izglītības
centra Dārza ielā 9, Bauskā
rekonstrukcijas pabeigšanai
Bauskas pašvaldības īpašumā
esošo ēku renovācijai
Griķu pamatskolas sporta zāles
un piecu mācību telpu
projektēšanai, celtniecībai un
aprīkošanai
Sabiedriski sociālā centra
„Ērgļi” remontam
ELFLA
projekta
„Codes
pamatskolas sporta laukuma
rekonstrukcija” īstenošanai
ERAF projekta „Bauskas
pilsētas PII infrastruktūras
attīstība” īstenošanai

20.05.2010.

20.12.2017.

5 220

0

20.05.2010.

20.02.2018.

3 095

615

24.05.2010.

20.01.2027.

549 075

495 507

24.05.2010.

20.07.2027.

193 646

175 633

24.05.2010.

20.07.2026.

185 232

166 234

24.05.2010.

20.12.2020.

37 996

28 497

24.05.2010.

20.07.2032.

194 880

182 507

24.05.2010.

20.12.2027.

107 119

97 381

24.05.2010.

20.12.2033.

569 212

535 728

24.05.2010.

20.02.2018.

15 367

3 074

24.05.2010.

20.12.2020.

23 881

17 911

24.05.2010.

20.04.2028.

1 724 990

1 574 991

24.05.2010.

20.04.2028.

353 441

322 707

24.05.2010.

20.04.2028.

333 020

304 062

24.05.2010.

20.08.2033.

712 514

669 976

24.05.2010.

20.11.2018.

109 584

54 792

24.05.2010.

20.12.2020.

31 007

23 255

02.05.2011.

20.04.2031.

460 926

429 138
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24.

Valsts
kase

ERAF projekta „Bauskas pilssociālekonomiski
nozīmīga
kultūras mantojuma objekta 09.09.2011.
atjaunošanas
II
kārta”
īstenošanai

25.

Valsts
kase

Transporta iegādei

26.

Valsts
kase

27.

Valsts
kase

28.

Valsts
kase

29.

Valsts
kase

Bauskas
Rātsnama
30.01.2013.
rekonstrukcijai, 3.kārta

20.01.2033.

300 170

281 698

30.

Valsts
kase

ERAF projekta „Tranzītielu
sakārtošana
Bauskā” 20.05.2013.
īstenošanai

20.12.2035.

1 342 464

1 271 808

19.06.2013.

20.06.2033.

640 710

601 896

19.06.2013.

20.12.2032.

749 312

702 480

19.06.2013.

20.06.2023.

80 057

67 740

07.08.2013.

20.12.2017.

14 424

0

07.08.2013.

20.07.2023.

96 082

81 847

31.

Valsts
kase

32.

Valsts
kase

33.

Valsts
kase

34.

Valsts
kase

35.

Valsts
kase

20.02.2012.

Vispārējās izglītības iestādes
„Mežotnes internātvidusskola”
20.02.2012.
energoefektivitātes
uzlabošanai
SIA
„Īslīces
ūdens”
pamatkapitāla palielināšanai
Kohēzijas fonda projekta
13.04.2012.
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Īslīces
pagastā” īstenošanai
SIA
„Bauskas
ūdenssaimniecība”
pamatkapitāla palielināšanai
Kohēzijas fonda projekta 16.10.2012.
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Bauskā”
īstenošanai

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

20.12.2024.

378 624

331 296

20.02.2017.

2 642

0

20.02.2017.

4 693

0

20.02.2022.

238 957

193 437

20.10.2022.

230 505

192 088
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36.

Valsts
kase

37.

Valsts
kase

38.

Valsts
kase

39.

Valsts
kase

40.

Valsts
kase

41.

Valsts
kase

42.

43.

44.

45.

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase

46.

47.

Valsts
kase

novada Īslīces pagasta Ādžūnu
ciemā” īstenošanai
ERAF
projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība
Bauskas
novada
Gailīšu
pagasta
Mūsas
ciemā”
īstenošanai
Vispārējās izglītības iestādes
„Mežotnes internātvidusskola”
katlumājas
renovācijas
remontdarbu veikšana un
materiāli tehniskās bāzes
modernizācija
Ūdensvada
un
sadzīves
kanalizācijas izbūve Pārupes,
Īslīces un Stacijas ielā"
īstenošanai-ārkārtas situācijas
novēršanai
Pašvaldības
autonomo
funkciju
veikšanai
nepieciešamā
transporta
iegādei
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
Ūdensvada
un
sadzīves
kanalizācijas izbūvei Pārupes,
Īslīces un Stacijas ielā-ārkārtas
situācijas novēršanai
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

03.09.2013.

20.06.2018.

21 672

7 224

01.10.2013.

20.09.2023.

104 382

88 918

01.10.2013.

20.03.2018.

18 365

3 673

10.10.2013.

20.10.2018.

21 229

10 614

20.11.2013.

20.11.2018.

21 878

10 939

12.12.2013.

20.12.2023.

104 661

89 709

28.01.2014.

20.01.2021.

197 506

151 034

17.02.2014.

20.02.2024.

68 179

58 775

15.05.2014.

20.05.2044.

1 032 632

995 022

16.06.2014.

20.06.2017.

11 890

0

16.06.2014.

20.09.2019.

52 184

33 208

16.06.2014.

20.12.2019.

53 124

35 416
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Valsts
kase
48.

Valsts
kase
49.

Valsts
kase
50.

Valsts
kase
51.

Valsts
kase
52.

53.

54.

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase
55.

Valsts
kase
56.

57.

Valsts
kase

Bauskas novada Brunavas
pagasta Grenctāles ciemā”
īstenošanai
ERAF projekta „Rīgas ielas
posma
rekonstrukcija
uzņēmējdarbības
attīstībai” 16.06.2014.
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
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

20.12.2027.

285 384

259 440

16.06.2014.

20.06.2017.

8 076

0

22.07.2014.

20.12.2020.

56 256

42 192

22.07.2014.

20.12.2019.

33 768

22 512

22.07.2014.

20.12.2021.

120 840

96 672

22.07.2014.

20.03.2032.

439 383

410 571

15.09.2014.

20.12.2018.

21 104

10 552

15.09.2014.

20.09.2017.

2 760

0

15.09.2014.

20.06.2017.

4 886

0

15.09.2014.

20.03.2019.

30 681

17 045
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Valsts
kase
58.

59.

Valsts
kase

60.

Valsts
kase

61.

Valsts
kase

64.

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

65.

Valsts
kase

62.
63.

66.
67.

68.

69.

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase
70.

71.
72.
73.
74.

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

pagasta Jumpravas ciemā”
īstenošanai
ERAF
projekta
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstība
Bauskas novada Mežotnes
pagasta Mežotnes ciemā”
īstenošanai
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
Bauskas pilsētas pamatskolas
sporta zāles renovācijai
Zemgaļu ielas, Bauskā seguma
rekonstrukcijai

15.09.2014.

20.12.2019.

40 428

15.09.2014.

20.09.2018.

08.10.2014.

20.09.2034.

285 988

269 876

10.10.2014.

20.12.2018.

11 312

5 656

16.10.2014.

20.10.2024.

48 000

42 000

30.10.2014.

20.03.2024.

58 899

50 775

23.01.2015.

20.01.2019.

33 732

18 740

18.03.2015.

20.03.2018.

36 010

7 202

18.03.2015.

20.03.2025.

186 591

165 930

18.05.2015.

20.05.2025.

32 232

28 440

18.05.2015.

20.05.2020.

150 570

107 550

20.05.2015.

20.05.2025.

32 062

28 290

20.05.2015.

20.12.2018.

24 856

12 428

12.06.2015.

20.05.2035.

367 336

347 480

21.07.2015.

20.07.2022.

46 621

38 513

20.08.2015.

20.08.2035.

284 400

269 232

16.09.2015.

20.09.2025.

52 465

46 469

26 621

26 952

11 409
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75.

Valsts
kase

76.

Valsts
kase

77.

Valsts
kase
Valsts
kase

78.

Valsts
kase
79.

80.
81.
82.
83.

84.

85.

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase

87.

Valsts
kase
Valsts
kase

88.

Valsts
kase

86.

Valsts
kase
89.

90.

Valsts
kase

Gājēju un veloceliņa uz
Rītausmām, Īslīces pagastā 18.09.2015.
būvniecībai
Aprīkojuma iegādei Bauskas
novada pašvaldības izglītības 16.10.2015.
iestādēm
Higiēnas centra būvniecībai
Bauskas Valsts ģimnāzijas un
Bauskas sākumskolas ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšana
īstenošanai
(pabeigšanai)
Bauskas novada pašvaldības
profesionālās
ievirzes
izglītības iestādes “Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes
sporta skola” infrastruktūras
objekta būvniecībai (daļas, kas
saistīta ar izglītības funkcijas
nodrošināšanu, īstenošanai)
Bauskas
Mūzikas
skolas
rekonstrukcijas 1.kārtai
Dreņģerkalna un Torņa ielas
pārbūvei
Remontdarbu
veikšanai
Bauskas novada pašvaldības
izglītības iestādēs
Gājēju
tilta
pār
Mūsu
būvniecībai
Pašvaldības
autonomo
funkciju
veikšanai
nepieciešamā
transporta
iegādei
Bauskas novada izglītības
iestāžu materiāli tehniskās
bāzes uzlabošanai
Miera ielas un Mūsas ielas
seguma pārbūvei
ELFLA projekta “Viļa Plūdoņa
muzeja klēts restaurācija un
atjaunošana” īstenošanai
ELFLA projekta “Viļa Plūdoņa
muzeja ratnīcas restaurācija”
īstenošanai
Izglītības iestādes investīciju
projekta “Bauskas Valsts
ģimnāzijas sporta nama jumta
atjaunošanas un lietusūdens
kanalizācijas un drenāžas
ierīkošanas
būvdarbi”
īstenošanai
Izglītības iestādes investīciju
projekta “Sporta halles izbūve
profesionālās
ievirzes
izglītības iestādei “Bauskas

20.09.2040.

480 161

467 505

20.10.2018.

15 368

7 684

03.03.2016.

20.02.2041.

242 414

232 779

03.03.2016.

20.02.2036.

151 608

143 737

29.04.2016.

20.04.2046.

78 928

1 637 158

29.04.2016.

20.04.2031.

88 488

82 404

18.05.2016.

20.05.2031.

166 843

155 358

27.07.2016.

20.07.2036.

265 803

253 200

17.08.2016.

20.08.2046.

610 898

590 410

22.09.2016.

20.09.2021.

48 512

38 310

20.10.2016.

20.10.2021.

119 494

97 200

25.10.2016.

20.10.2031.

54 513

112 911

01.03.2017.

20.09.2026.

0

56 003

01.03.2017.

20.12.2026.

0

59 705

27.03.2017.

20.03.2037.

0

238 827

27.04.2017.

20.04.2047.

0

270 626
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91.

Valsts
kase

92.

Valsts
kase

93.

Valsts
kase

94.

95.

96.

Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase
97.

Valsts
kase
98.

Valsts
kase
99.

100.

101.

102.

103.
104.

Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase

novada Bērnu un jaunatnes
sporta skola”” īstenošanai
Projekta “Bauskas Mūzikas
skolas rekonstrukcijas 2.kārta”
īstenošanai
Projekta “Bauskas pilsētas
pamatskolas ēku pārbūve ”
īstenošanai
ELFLA projekta
“Īslīces
kultūras nama pieejamības
uzlabošana” īstenošanai
ELFLA projekta
“Īslīces
kultūras nama stāvlaukuma
atjaunošana un paplašināšana”
īstenošanai
Projekta
“Mežotnes
pamatskolas
pārbūve”
īstenošanai
Projekta
“Remontdarbu
veikšana Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēs”
īstenošanai
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības
programmas
projekta “Biznesa bibliotēku
potenciāla
attīstība
uzņēmējdarbības veicināšanai
pašvaldībās” investīciju daļas
īstenošanai
Projekta
“Bauskas
2.vidusskolas
ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšana-ēkas fasādes
siltināšana” īstenošanai
ERAF
projekta
“Privāto
investīciju
palielināšana
Bauskas pilsētas dienvidu
aglomerācijā uzņēmējdarbības
veicināšanai” īstenošanai
Pašvaldības
autonomo
funkciju
veikšanai
nepieciešamā transporta iegāde
Projekta “Bauskas novada
izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana”
īstenošanai
ELFLA projekta “Bauskas
novada pašvaldības grants ceļu
pārbūve Brunavas pagastā”
īstenošanai
Projekta “Gājēju un veloceliņa
gar Ziedoņu ielu izbūve”
īstenošanai
Projekta “Ielu seguma pārbūve
Bauskas novada Codes un

28.06.2017.

28.12.2042.

0

422 697

28.06.2017.

20.06.2047.

0

522 428

28.06.2017.

20.12.2018.

0

6 060

28.06.2017.

20.12.2019.

0

17 732

28.06.2017.

20.06.2047.

0

445 186

28.06.2017.

20.06.2037.

0

233 763

28.07.2017.

20.07.2032.

0

76 545

28.07.2017.

20.07.2047.

0

426 765

30.08.2017.

20.08.2047.

0

271 341

30.08.2017.

20.08.2024.

0

129 372

30.08.2017.

20.08.2022.

0

123 486

27.10.2017.

20.10.2037.

0

90 615

19.10.2017.

20.10.2032.

0

138 680

14.12.2017.

20.12.2032.

0

84 319
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105.
x

Valsts
kase

Kopā

Ceraukstes
pagastā”
īstenošanai
Kultūras iestāžu investīciju
projekta “Bauskas muzeja ēkas
20.12.2017.
jumta un fasādes atjaunošana”
īstenošanai
x
x

20.12.2022.
x

0

13 761

16 619 670

20 202 634

Aizņēmumu saņemšanas un atmaksas apmēri (milj. EUR)

Galvojumi
Neatmaksāto galvojumu apjoms uz 31.12.2017. sastādīja 1 356 482 EUR.
Bauskas novada pašvaldības galvojumu saraksts uz 31.12.2017. (EUR)

Aizdevē
js

Mērķis

Aizņēmējs

Līguma
Pārskata
Atmaksas Galvojuma
parakstīšan
perioda
termiņš
summa
as datums
sākumā

Valsts
kase

Kohēzijas fonda projekta
"Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Bauskā" īstenošanai

SIA "Bauskas
ūdens"

21.12.2012. 20.12.2032.

Valsts
kase

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

20.11.2015. 20.11.2035.

Kopā

x

x

x

x

383 989

336 936

Pārskata
perioda
beigās

315 878

2 594 247 1 163 028 1 040 604

2 978 236 1 499 964 1 356 482

Pašvaldības saistību apmērs pārskata gadā (uz 31.12.2017.) sastādīja 9,49 % no pašvaldības 2017. gada
plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem bez noteiktam mērķim plānotajiem transferta ieņēmumiem no
valsts budžeta.
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3.3. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS
Bauskas novada nekustamā īpašuma bilances vērtību sadalījums
pa īpašuma veidiem 31.12.2017.(EUR)
Nekustamā
īpašuma veids

Bilances vērtība
31.12.2016.

Bilances vērtība
31.12.2017.

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

1 858 591
20 909 591
15 621 750

1 837 659
20 669 137
14 834 098

Izmaiņas
pieaugums +
samazinājums -20 932
-240 454
-787 652

3 743 998
2 607 273

3 625 545
2 672 428

-118 453
65 155

182 585
2 812 866
8 039 187

182 585
2 799 457
7 489 881

0.00
-13 409
-549 306

1 341 553

1 416 165

74 612

209 633

242 583

32 950

1 009 781

1 739 836

730 055

Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošās un piekrītošās zemes sadalījums pa iestādēm uz
31.12.2017( ha).
Iestādes nosaukums
Bauskas
novada
administrācija
Brunavas pagasts
Ceraukstes pagasts
Codes pagasts
Dāviņu pagasts
Gailīšu pagasts
Īslīces pagasts
Mežotnes pagasts
Vecsaules pagasts

Platība/ha
285

%
8.1

394
296
374
348
734
335
205
538

11.2
8.5
10.7
9.9
20.9
9.6
5.8
15.3
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3.4. LĪDZDALĪBA KAPITĀLSABIEDRĪBU KAPITĀLĀ
Bauskas novada dome ir kapitāldaļu turētāja sešās kapitālsabiedrībās un tās bilancē kā līdzdalība
radniecīgo uzņēmumu kapitālā uzskaitīti ieguldījumi sešos kapitālsabiedrību pamatkapitālos, kopsummā 5
835 692 EUR.
Ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālā 31.12.2017. (euro)
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Ieguldījums
31.12.2016.
686 582
105 292

Ieguldījums
31.12.2017.
686 582
105 292

9 371
318 097
2 214 780
1 080 087
1 350 854
5 765 063

Izmaiņas
+/-

Līdzdalība
%
100
100

-9 371
318 097
2 254 780
1 080 087
1 390 854
5 835 692

40 000
40 000
70 629

100
100
100
100

Bilancē līdzdalību radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālos novērtē un uzrāda saskaņā ar izmaksu metodi.
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumus uzskaita iegādes vērtībā (nominālvērtībā), t.i., atbilstoši reģistrētai daļai
kapitālsabiedrību pamatkapitālā. Bauskas novada dome 2016.gada 24.novembrī pieņēmusi lēmumu “Par
SIA "Bauskas zobārstniecība" likvidāciju”, kas izpildīts 2017.gadā.
Pašvaldības kapitālsabiedrību darbības rezultāti 2017.gadā (euro)
(saskaņā ar iesniegtajiem gada pārskatiem)

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

SIA „Vides
serviss”

SIA „Bauskas
ūdens”
SIA „Bauskas
siltums”
SIA „Īslīces ūdens”

Vidējais
uzņēmumā
nodarbināto
skaits

Neto
apgrozījums

Peļņa (+)
vai
zaudējumi
(-)

veselības aprūpe

124

2 302 460

123 370

zobārstniecības pakalpojumi

16

261 763

495

132

2 757 840

3 389

21

664 678

4 372

23

1 303 535

1 280

12

210 197

-87 452

328

7 500 473

45 454

Darbības veids

sadzīves atkritumu
apsaimniekošana, teritoriju un
objektu labiekārtošana,
apzaļumošana, uzturēšana un
nekustamā īpašuma
apsaimniekošana
ūdens ieguve un padeve
patērētājam, notekūdeņu
savākšana, novadīšana uz
attīrīšanas ietaisēm, attīrīšanas
procesa veikšana
siltumenerģijas ražošana,
pārvalde un realizācija
komunālie pakalpojumi,
apkure, sanitārtehniskie darbi
Kopā:
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4. PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANAI
PROJEKTU SAGATAVOŠANA UN ADMINISTRĒŠANA
Bauskas novada pašvaldība 2017.gadā veica Eiropas Savienības (ES) fondu projektu iesniegumu
gatavošanu, atbilstoši ES 2014.-2020.gada plānošanas perioda prioritātēm un uzsāka projektu realizāciju.
2017.gadā tika izstrādāti vai aktualizēti šādi attīstības plānošanas dokumenti un pašvaldības
normatīvie akti:
 Par Bauskas novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu konkursam “Mēs savam novadam 2017”;
 Par kārtību, kādā Bauskas novada dome piešķir līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai 2017.gadā;
 Aktualizēta Bauskas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Bauskas novada plānotie
investīciju projekti.
2017.gadā tika uzsākta stratēģiskās plānošanas dokumentu izstrāde :
 Bauskas novada enerģētikas rīcības plāna izstrāde 2018. – 2025.gadam;
 Bauskas novada mārketinga stratēģijas izstrāde 2018.- 2025.gadam;
 Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna (2017-2020) izstrāde.
Joma: JAUNIEŠI
Projektā “PROTI un DARI!” tiek iesaistīti jaunieši, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu. Līdz
2017.gada decembrim projektā atbalstu guva 31 jaunietis, no tiem 20 jaunieši darbības projektā ir pabeiguši,
savukārt 11 jaunieši turpina aktīvi darboties. Projekta ietvaros jaunieši turpina saņemt dažādus atbalsta
pakalpojumus, darbojas radošajās darbnīcās,
mācās apgūt ēdiena gatavošanas prasmes, apgūst
pašaprūpes un mājsaimniecības darbu veikšanas
prasmes. Turpinās sadarbība ar mācību centru
“BUTS” un Bauskas NVA filiāles karjeras
konsultantu.
Jaunieši
apmeklē
psihologa
konsultācijas un piedalās aktivitātēs, kuras
paredzētas katra jaunieša individuālajā pasākumu
programmā un veicina jauniešu izaugsmi un
iespējas sasniegt izvirzītos mērķus.
2017.gada nogalē projekta "PROTI un
DARI" sasniegto rezultātu izvērtēšanas un labās
prakses pārņemšanas pasākumā tika saņemta
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
pateicība par veiksmīgu sadarbību, lielu
ieguldījumu darbā ar jauniešiem un precizitāti darbā ar projekta dokumentāciju.
Dalība Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes
politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā
līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas
dokumentiem”, saskaņā ar Bauskas novada
pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģiju
2017. - 2024.gadam un Jaunatnes politikas valsts
programmu 2017.gadam. Projektā “Darba ar jaunatni
pilnveidošanas Bauskas novadā” tika veikts
pētījums, lai noteiktu darba ar jaunatni prioritārās
jauniešu mērķa grupas un to vajadzības, izstrādātu
priekšlikumu darba ar jaunatni pilnveidošanai
Bauskas novadā.
Darbā ar jaunatni iesaistītie speciālisti,
pašvaldības pārstāvji un biedrības “Apvienība
JUMS” jaunieši piedalījās pieredzes apmaiņā
Jelgavas novadā. Iepazīta pašvaldības izveidotā
institucionālā sistēma, ikgadējie pasākumi un
sasniegtie rezultāti. Iegūta informācija un priekšstats par darba ar jaunatni organizēšanu. Vizītes laikā tika
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apmeklēti Staļģenes Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs, Vircavas AAPC “Kamenītes” un
Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvas centrs Elejā.
Joma: TERITORIJAS PLĀNOŠANA
Bauskas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumā „Par stratēģiskās ietekmes uz vidi
novērtējuma monitoringa ziņojumu” tika apstiprināts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma
monitoringa ziņojums par Bauskas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam un Bauskas novada
teritorijas
plānojuma
2012.-2023.gadam
ieviešanu laika periodā no 2012.gada līdz
2015.gadm.
Ziņojums
nosūtīts
Vides
pārraudzības valsts birojam.
Turpinās darbs pie lokālplānojuma par
“Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.2023.gadam grozījumu izstrādes Eiropas
standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa
infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai”
īstenošanas.
Tikpat nozīmīgs kā Rail Baltica projekts,
pašvaldībai ir arī jautājums par apvedceļa izbūves
nepieciešamību. 2017.gada janvārī Bauskas
novada dome sagatavoja vēstuli Satiksmes
ministrijai, ar lūgumu 2018./2019.gadā veikt
papildus monitoringa pasākumus uz valsts
galvenā autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas
robeža (Grenctāle) posms 65.5-68.6 km Bauskas
pilsētas teritorijā. 2017.gada novembrī tika
saņemta Satiksmes ministrijas atbildes vēstule
“Par nepieciešamajiem monitoringa pasākumiem
Bauskā”, kurā tika informēts, ka ir izstrādāts
Bauskas pilsētas apvedceļa trases novietojuma
ģenerālvariants, ir veikts apvedceļa ietekmes uz
vidi novērtējums. Apvedceļam ir rezervētas
teritorijas pašvaldību teritorijas plānojumos. VAS “Latvijas Valsts ceļi” 2020.gadā plāno uzsākt E67 VIA
Baltica posma Iecavas un Bauskas apvedceļi būvprojekta minimālā sastāva izstrādi un atbilstoši
piešķirtajam finansējumam, izstrādāt būvprojektu un pasūtīt būvdarbus. Apvedceļa izbūve samazinātu
tranzīta satiksmi un attiecīgi samazinātu negatīvo ietekmi Bauskas pilsētā.
Lai nodrošinātu normatīviem atbilstošu ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu,
2017.gada 30.novembrī tika pieņemts lēmums „Par Bauskas novada teritorijas plānojuma izstrādes
uzsākšanu”.
Joma: INFRASTRUKTŪRA
Projekta „Īslīces kultūras nama pieejamības uzlabošana” ietvaros veikta Īslīces kultūras centra
ārtelpas sakārtošana - jauna betona bruģakmens seguma ierīkošana, pandusa izveide, zāliena atjaunošana
un dekoratīvo stādījumu izveide. Izveidota vaļēja lietus ūdens sistēma, novadot virsūdeņus caur zaļo zonu
uz Kaucītes upīti. Kopējās projekta izmaksas 39 912.35 EUR, publiskais finansējums 33 852.01 EUR,
Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 6 060.34 EUR.

31

Bauskas novada pašvaldības 2017.gada publiskais pārskats

Projektā „Īslīces kultūras nama stāvlaukumu atjaunošana un paplašināšana” veikta stāvlaukuma
atjaunošana un jauna stāvlaukuma izbūve, lai būtu iespēja novietot transportlīdzekļus lielāku pasākumu
norises laikā. Kopējās projekta izmaksas 63 441.07 EUR, publiskais finansējums 45 000.00 EUR Bauskas
novada pašvaldības līdzfinansējums 18 441.07 EUR. Projekti īstenoti 2017.gadā.
2017.gada maijā uzsākts Interreg V-A Latvijas Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas 2014. –
2020.gadam Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts “Biznesa bibliotēku potenciāla
attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” (BUSINESS BAG), Nr.LLI-155.
Projekta
ietvaros
veikta
Ozolaines
un
Jaunsaules
pagasta
bibliotēku
infrastruktūras atjaunošana.
Ozolaines bibliotēka un Jaunsaules bibliotēka kļūs par
uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēkām. Uzsākti arī Gailīšu
pagasta bibliotēkas infrastruktūras atjaunošanas būvdarbi.
Projekta kopējās izmaksas ir 375 920.31 EUR, kur Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 319 532.26
EUR, valsts līdzfinansējums - 18 796.02 EUR un Bauskas
novada pašvaldības līdzfinansējums 37 592.03 EUR.
Uzsākti būvdarbi projektā “Privāto investīciju palielināšana
Bauskas pilsētas dienvidu aglomerācijā uzņēmējdarbības
veicināšanai”
paredzēta
transporta
infrastruktūras
sakārtošana - Īslīces ielas un Ziedoņu ielas posma pieslēguma
atjaunošana un piekļaujošās teritorijas pārbūve 1032 m garumā.
Stāvlaukuma un atpūtas vietas izveide vides uzlabošanai un
tūristu ērtību nodrošināšanai. Projekta tiešais mērķis ir
uzņēmējdarbības vides uzlabošana, atjaunojot ielas posmu.
Projekta kopējās izmaksas: 1 156 708 EUR, ERAF finansējums 473 855.61 EUR. Vienošanās ar SIA „Leminkainen Latvija”
par Īslīces ielas Bauskā pārbūvi tika parakstīta 2017.gada
16.jūnijā.
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Sagatavoti un iesniegti projektu iesniegumi –
„Brīvības
bulvāra
revitalizācija
uzņēmējdarbības
veicināšanai"
plānota
transporta
infrastruktūras
sakārtošana: Brīvības bulvāra pārbūve, komunikāciju pārbūve,
satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana,
apgaismojuma tikla izbūve, t.sk. 11 apgaismojuma balsti ar
22 gaismekļiem, virsūdens kanalizācijas izbūve, tiks veikti bojāto
mazvērtīgo un problemātisko koku izciršana. Rekonstrukcija
uzlabos stāvvietu nodrošinājumu pasākumu norises laikā.
Projekta kopējās izmaksas: 486 091.75 EUR, ERAF finansējums
- 246 558.24 EUR.
“Teritorijas revitalizācija Gailīšu pagastā, rekonstruējot
vietējā autoceļa posmu” plānota autoceļa A10 Čikstes - muzejs
- Kaulbrieži posma pārbūve. Nodrošināta videi draudzīga un
vides ilgtspēju veicinoša teritoriālā izaugsme. Projekta kopējās
izmaksas: 440 268.70 EUR, ERAF finansējums 350 000.00 EUR.
“Teritorijas revitalizācija Codes pagastā, rekonstruējot vietējā autoceļa posmu” plānota autoceļa
A7-Rotkalni-A7 posma pārbūve. Nodrošināta videi draudzīga un vides ilgtspēju veicinoša teritoriālā
izaugsme. Projekta kopējās izmaksas: 449 979.83 EUR, ERAF finansējums 289 568.31 EUR.
„Bauskas industriālās teritorijas attīstība, reģenerējot degradētās teritorijas” plānota Lidlauka ielas
un pieslēgumu A7 izbūve. Vienlaicīgi jauna, standartiem atbilstoša ielas krustojuma ar kreisā pagrieziena
joslas izbūve, pārbūvējot pieguļošo ielu posmus un pārkoriģējot satiksmes organizāciju, luksoforu
uzstādīšana, jauna apgaismojuma tīkla izbūve, ūdens apgādes, saimnieciskā un lietus ūdens kanalizācijas
izbūve, virszemes ūdeņu novadīšana no projektējamās teritorijas, telekomunikācijas kabeļu kanālu izbūve,
sadalošā gāzes vada izbūve 1500 m, gājēju/veloceliņa izbūve, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu
uzstādīšana. Projekta kopējās izmaksas 3 278 417.41 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 2 560 163.14
EUR.
Izstrādāti vairāki desmiti tehnisko projektu grants ceļu pārbūvei, teritorijas labiekārtošanai, saņemti
Lauku atbalsta dienesta lēmumi par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu.
Uzsākti būvdarbi projektā “Bauskas novada pašvaldības
grants ceļu pārbūve Brunavas pagastā”, grants ceļa „Stūrmaņi
– Ķirķeļu kapi” posma pārbūve 2.7 km garumā, grants ceļa
„Saulītes - Lobgale” posma pārbūvi 2.7 km garumā, grants ceļa
„Ķirķeļu kapi - Silenieki” posma pārbūvi 1.2 km garumā, grants
ceļa „Ezeriņi - Zītari” posma pārbūvi 0.95 km garumā un grants
ceļa „Ērgļi - Saules” posma pārbūvi 1.64 km garumā. Projekta
kopējās izmaksas: 1 239 134.15 EUR, ELFLA finansējums 1 053 967.33 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums
- 185 166.82 EUR.
Projektā “Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve
Gailīšu pagastā” plānots veikt Bauskas novada Gailīšu pagasta
grants ceļa „Īslīces ”Mazanniņas” pagrieziens uz Pāci” posma
pārbūvi 1.682 km garumā un grants ceļa „Dzeltenais krogs Pāce” posma pārbūvi 4.272 km garumā. Projekta kopējās
izmaksas: 332 805.32 EUR, ELFLA finansējums - 276 107.36 EUR, Bauskas novada pašvaldības
līdzfinansējums - 56 697.96 EUR.
2018.gadā Lauku atbalsta dienestā iesniegti projekti Bauskas novada pašvaldības grants ceļu
pārbūvei Codes, Ceraukstes, Īslīces un Mežotnes pagastos.
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Projektā “Ceraukstes tautas nama fasādes atjaunošana
pakalpojumu nodrošināšanai” plānots veikt Ceraukstes
Tautas nama fasādes atjaunošanu, lai nodrošinātu Ceraukstes
pagasta pārvaldes, bibliotēkas un kultūras pakalpojumu
pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību un veicinātu
nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Projekta
kopējās izmaksas: 87 280.71 EUR, ELFLA finansējums 45 000.00 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums
- 42 280.71 EUR.
Projektā “Īslīces kultūras nama 1.stāva atjaunošana”
plānots veikt Īslīces kultūras nama 1.stāva telpu grupu
vienkāršoto atjaunošanu, lai nodrošinātu kultūras pakalpojumu
pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību un veicinātu
nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Projekta kopējās izmaksas: 69 140.09 EUR, ELFLA
finansējums - 45 000.00 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums - 24 140.09 EUR.
Projektā “Rītausmu ciema sporta un atpūtas parka izveide” plānots veikt Rītausmu ciema sporta un
atpūtas parka izveidi, lai nodrošinātu sporta un atpūtas pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību
vietējiem iedzīvotājiem. Projektā paredzēts: veikt teritorijas celiņu tīkla ierīkošanu; akmens ugunskura
vietas ierīkošanu; koku un krūmu stādījumu ierīkošanu; apzaļumošanu; labiekārtojuma elementu (galdu ar
soliem, betona solu, pergolu, divriteņu statīvu, atkritumu urnu) uzstādīšanu; teritorijas apgaismojuma
izbūvi; bērnu rotaļu laukuma izbūvi ar smilts iesegumu un rotaļu elementiem - šūpolēm, kāpelēšanas
elementiem, smilšu kasti un rotaļu kompleksiem. Projekta kopējās izmaksas: 207 863.92 EUR, ELFLA
finansējums - 45 000.00 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums - 162 863.92 EUR.
Projektā “Garozas muižas parka pārbūve” plānots veikt Garozas muižas parka labiekārtošanu, lai
nodrošinātu sabiedrisko aktivitāšu un atpūtas pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību. Lai 3
hektāru plašais Garozas parks kļūtu piemērots gan sportiskām, gan kultūras aktivitātēm projektā paredzēts:
veikt teritorijas celiņu tīkla iekārtošanu; autostāvvietu ierīkošanu; asfalta seguma laukuma izbūvi ar soliem
pie estrādes; koku un krūmu stādījumu sakopšanu; labiekārtojuma elementu (solu, atkritumu urnu,
ziņojumu dēļu) uzstādīšanu; teritorijas apgaismojuma
izbūvi. Projekta kopējās izmaksas: 104 372.83 EUR,
ELFLA finansējums - 45 000.00 EUR, Bauskas
novada pašvaldības līdzfinansējums - 59 372.83 EUR.
2017.gada 3.maijā Bauskas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skolas direktore Biruta Grantiņa un
SIA „Selva Būve” valdes loceklis, tehniskais direktors
Gvido Mičulis parakstīja līgumu par Sporta halles
izbūvi profesionālās ievirzes izglītības iestādei
„Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”.
Līdz ar sporta halles būvniecību Bauskas pilsēta un
novads iegūs vēl vienu sporta attīstībai nozīmīgu
infrastruktūras objektu.
Atbilstoši atklāta konkursa rezultātiem līguma
slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „Selva Būve”.
Kopējā parakstītā līguma summa, ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli, ir 4 049 181,00 EUR.
Savukārt 2017.gada 15.novembrī Sporta halles
pamatos tika iebetonēta kapsula ar vēstījumu
nākamajām paaudzēm. Kapsulā ievietots Bauskas
novada karogs, pašvaldības informatīvā izdevuma
„Bauskas Novada Vēstis” jaunākais numurs,
reģionālā laikraksta „Bauskas Dzīve” 14. novembra
izdevums, monētu komplekts un vēstījums
nākamajām paaudzēm.
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Joma: IZGLĪTĪBA
Lai uzlabotu mācību vidi Bauskas Valsts ģimnāzijā un Bauskas 2.vidusskolā 2016.gada 31.martā tika
pieņemts lēmums „Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izvirzīšanu 8.1.2.specifiskā
atbalsta saņemšanai mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros” un iesniegts
projekta idejas pieteikums.
2017.gada 27.aprīlī ar Bauskas novada dome lēmumu, atbalstīts projekts “Uzlabot vispārējās izglītības
iestāžu mācību vidi”, 2017.gada 12.jūlijā tika iesniegts projekta pieteikums. Projekta mērķis ir Bauskas
Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana, koncentrējot resursus un
pilnveidojot mācību vidi pašvaldībā. Projekta ietvaros skolās tiks izveidota ergonomiska mācību vide,
ieviesti moderni informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi, iekārtoti dabaszinātņu (fizika,
ķīmija, bioloģija), matemātikas kabineti 10.-12.klasei, atjaunota sporta infrastruktūra un inventārs, kā arī
labiekārtots reģionālais metodiskais centrs. Projekta kopējās plānotās izmaksas - 6 638 913 EUR apmērā.
ERAF līdzfinansējums 3 387 334 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 3 251 579 EUR. Projekts tiks uzsākts
2018.gadā.
2017.gadā turpinās mācību satura pilnveide, izstrādājot un pakāpeniski ieviešot kompetenču pieejā veidoto
mācību saturu, galveno uzmanību pievēršot izmaiņām tieši mācību procesa organizēšanā. Tiek veicināta
izglītības iestāžu patstāvība. Kopā ar Latvijas Universitāti tiek gatavotas izglītības iestāžu vadības
komandas pedagoģiskās pieejas realizēšanai kompetencēs (lietpratībā) balstīta izglītības satura ieviešanai.
Lai celtu izglītības iestāžu vadītāju kapacitāti, tika organizēti kursi 72 stundu apjomā Izglītības valsts
kvalitātes dienestā izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem, 40 stundu apjomā kursi Bērnu tiesību
aizsardzībā izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem, sadarbībā ar Bauskas Valsts ģimnāziju, kā arī kursi
pedagogiem paaugstinot profesionālo pilnveidi. Novadā darbojās mācību priekšmetu pedagogu un atbalsta
personāla metodiskās apvienības.
Izglītības nodaļa koordinēja un vadīja novadā ESF projektus:
I. Kopā ar Valsts izglītības un satura centru:
„Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana”, kurā izglītības jauno
saturu aprobē Bauskas sākumskola, Bauskas 2.vidusskola, Codes pamatskola.
„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.” Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001 SAM: 8.3.2.
Projekta aktivitātes palīdz palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai, projektā strādā 22 pedagogi.
II. Kopā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu Izglītības nodaļa realizē ES projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001
„Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Projektā strādā 26 pedagogi.
III. ESF projekts kopā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” (projektā pašlaik plānošanas darbs, strādā 4 pedagogi).
IV. Izglītības nodaļa, kopā ar Bauskas novada Centrālo bibliotēku, piedalījās Latvijas- Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas projektā „Biznesa bibliotēku potenciālā attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai
pašvaldībās” Nr. LLI-155, kura ietvaros tika apmācīti pedagogi, bija pieredzes apmaiņā.
V. Izglītības nodaļa sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un citām institūcijām piedalās projektā
„Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” Nr.
8.3.2.1./16/I/002, kura ietvaros norisinās valsts posma olimpiādes un skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu
Zemgales reģiona un valsts posmi.
Bauskas sākumskola un Bauskas pilsētas pamatskola piedalās Latvijas Olimpiskās komitejas projektā
„Sporto visa klase”.
2017.gada 30.jūnijā tiek likvidēta izglītības iestāde „Ozolaines pamatskola”, kura darbību turpina no
2018.gada 1.jūlija Vecsaules pamatskolas sastāvā.
Bauskas novada dome 2017.gada 25.maijā pieņēma lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu “Bauskas Mākslas skola” un “Bauskas Mūzikas skola”
apvienošanu, izveidojot izglītības iestādi “Bauskas Mūzikas un mākslas skola” 2018.gada 1.janvārī.
Joma: DABAS RESURSI
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Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās
ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās
ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” realizēti divi
projekti.
Projekts “Ālantu resursu pavairošana Mūsas un Mēmeles
upēs Bauskas novadā”, paredzot pavairot karpveidīgo zivju ālantu skaitu Mūsas un Mēmeles upēs to dabīgajās nārsta vietās
un barības ķēdes līdzsvara saglabāšanai. Projekta ietvaros Mūsas
upē ielaisti 10 500 ālantu mazuļi un Mēmeles upē ielaisti 10 500
ālantu mazuļi.
Projekts “Vimbu un nēģu nārsta vietu atjaunošana Mūsā
Bauskas novadā”. Projektā no ūdensaugiem, dūņām,
sanesumiem un nosēdumiem tika attīrīta un pārveidota Mūsas
upes gultne aptuveni 3 hektāru platībā. Projekti īstenoti sadarbībā
ar Bauskas mednieku un makšķernieku biedrību, kas pilnvarota
organizēt licencēto makšķerēšanu Lielupes baseinā Bauskas
novada administratīvajā teritorijā.
Sagatavots un iesniegts „Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam”
projekts „Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE), saskaņā ar
programmas prioritāro virzienu „Sadarbība, kas veicina ilgtspējīgu un tīru vidi” paredz šādas darbības:
multifunkcionālas iekārtas - amfībijas iegāde upju regulārai pļaušanai, problemātisku upju posmu attīrīšana
no aizauguma, tematiskā plānojuma izstrāde Bauskas pilsētas upju ainavu attīstībai. Projekta kopējās
plānotās izmaksas 137 183.00 EUR, ERAF līdzfinansējums 65 180.55 EUR.
Joma: VESELĪBAS VEICINĀŠANA
Lai uzlabotu Bauskas novada iedzīvotāju veselības stāvokli un labklājību, kā arī sekmētu iedzīvotāju aktīvu
līdzdalību savas veselības aizsardzībā, 2017.gada 23.februārī apstiprināta “Bauskas novada pašvaldības
sabiedrības veselības un sociālo pakalpojumu attīstības stratēģija 2017.-2024.gadam ”. Stratēģijā ir noteikti
veselības un sociālo pakalpojumu attīstības pamatprincipi, vērtības, būtiskākie izaicinājumi, identificēti
rīcības virzieni, galvenie uzdevumi un sasniedzamie rezultāti nākamajiem gadiem.
Tiek īstenots Eiropas Sociālais fonda (turpmāk- ESF) projekts “Pasākumi Bauskas novada
sabiedrības veselības un slimību profilaksei”. Pārskata periodā realizētas šādas aktivitātes:
1.
Slimību profilakses pasākumi (piemēram, Sirds veselības diena, veselības pārbaudes (holesterīns,
asinsspiediens, cukura līmenis)).
2. Bauskas novada veselības nedēļa 11.-17.09.2017., kā ietvaros noticis “Bauskas rudens Velobrauciens
2017” ar vairāk kā 400 dalībniekiem.
3. Veselības veicināšanas aktivitātes:
- katrā pagastā norisinās vismaz viena regulāra fizisko aktivitāšu nodarbība (Codē un Īslīcē Zumbas
nodarbības, Uzvarā un Ceraukstē Joga, Dāviņos un Vecsaulē ārstnieciskās vingrošanas nodarbības,
Mežotnē un Brunavā aerobika);
- Veselīga uztura nodarbības Bauskas novada skolās (Uzvaras vidusskola, Bauskas sākumskola);
- Veselīga uztura meistarklases Bauskas Sociālajā dienestā, Codes un Gailīšu pagastā;
- Seksuālās veselības semināri Bauskas, Codes, Mežgaļu, Mežotnes, Vecsaules, Ozolaines pamatskolās;
- Jauno vecāku skola (“Gatavošanās mazuļa ienākšanai ģimenē”, “Jaundzimušā un mātes veselība”)
Bauskas slimnīcā un visos pagastos;
- Motivācijas un izaugsmes semināri vidusskolēniem Bauskas Valsts ģimnāzija, Uzvaras vidusskolā;
- Motivācijas grupas senioriem Bauskas pilsētā;
- Atkarību profilakses un motivācijas semināri Administratīvās komisijas redzeslokā nonākušiem
jauniešiem.
Projekta kopējās izmaksas 293 315 EUR, ESF un Valsts budžets.
Joma: SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
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2017. gada 2.janvārī darbu sāka Bauskas
novada Sociālā dienesta Higiēnas centrs. Tur
var ne tikai nomazgāties, bet arī izmazgāt
veļu, nepieciešamības gadījumā pagatavot ēst
un kritiskā situācijā pārnakšņot. Šajās telpās
būs arī iespēja ģimenēm, kurām ir
nepietiekamas sociālās prasmes, mācīties
pagatavot vienkāršu ēdienu, veidot izpratni
par būtiskākajiem ķermeņa un apģērba
higiēnas jautājumiem. Telpās notiks arī
nodarbības un apmācības jauniešiem ar
invaliditāti, tādējādi viņu aprūpētājiem
nodrošinot atelpas brīža pakalpojumus.
Sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu turpinās projekta „Atver sirdi Zemgalē” ieviešana. Projekta
mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.
2017.gadā projekta ietvaros izvērtēti un
sagatavoti individuālie rehabilitācijas plāni: 51
bērnam ar funkcionāliem traucējumiem, 21
pieaugušām personām ar garīga rakstura
traucējumiem un 13 bērniem bāreņiem
ārpusģimenes aprūpes iestādēs. Uzsākta
sabiedrībā
balstītu
pakalpojumu
nodrošināšana: 6 ģimenēm ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem piešķirts aprūpes mājās
pakalpojums.
Sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu turpinās „Zemgales reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.2020. gadam” izstrāde. Plāna ieviešanai paredzēta vairāku infrastruktūras objektu izveide:
Daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem
(turpmāk-GRT) - 20 vietām, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk-FT) 10 vietām,
specializētās darbnīcas personām ar GRT - 10 vietām, atelpas brīža pakalpojums bērniem ar FT - 10-12
vietas Rūpniecības ielā 9, Bauskā,
Grupu dzīvokļu būvniecība personām ar GRT, 30 personām, Pļavu ielā 12, Bauskā,
Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveide ārpusģimenē esošiem bērniem, 9 personām,
Zaļā ielā 33,Bauskā.
Projekta ieviešanas laiks 2015.gada 1.decembris - 2022.gada 31.decembris. Projekta kopējās izmaksas ir 5
709 424.00 EUR, no kuriem 4 853 010.40 EUR ESF līdzfinansējums.
Joma: ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMI
2017.gada aprīlī uzsākta projekta Accelerate SUNShINE
realizācija, projekta ietvaros tiek izstrādāta tehniskā un iepirkumu
dokumentācija, lai atvieglotu pašvaldībām publisko un daudzdzīvokļu
ēku atjaunošanu, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu.
Projekts „Accelerate SUNShINE” veicina gan publisko, gan dzīvojamo
ēku atjaunošanu, mobilizē ieinteresētās puses veikt priekšizpēti,
nodrošināt finanšu vadības instrumentus un risināt tiesiskos un
reglamentējošos jautājumus, izmantojot ilgtermiņa energoefektivitātes līgumu un sasniedzot atjaunotajās
ēkas 50 - 60% enerģijas ietaupījumu. Projekta vadošais partneris ir Rīgas Tehniskā universitāte, un projekta
realizācijas laiks ir 36 mēneši.
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Iesākti energoefektivitātes paaugstināšana pasākumi mācību iestādēs. Bauskas 2.vidusskolas ēkas
fasādes siltināšana, projekta kopējās izmaksas - 825 022.74 EUR. Bauskas pamatskolas ēku pārbūve,
projekta kopējās izmaksas - 759 896.97 EUR. Mežotnes
pamatskolas pārbūve, projekta kopējās izmaksas 632 841.55 EUR.
Bauskas mūzikas skolai veikti pārbūves darbi - siltināta
fasāde, nomainīts jumts un logi, siltuma sistēmas pārbūve
un pagrabstāva remonts. Ēkā iekārtotas trīs jaunas mācību
telpas, izremontēta telpa topošajai ierakstu studijai.
Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības
nodokli - 556 645.67 EUR.
Projekta “Gājēju un veloceliņš gar Ziedoņu ielu un
valsts vietējās nozīmes ceļu V1025 „Bauska-GailīšiLietuvas robeža” uz ciemu Bērzkalni, Īslīces pagastā”
ietvaros veikta gājēju un velobraucēju celiņa izbūve gar
Ziedoņu ielu. Trases kopējais garums sastāda 1700 m un tās
virziens ir gar Ziedoņu ielu un valsts vietējās nozīmes ceļu
V1025 posmā no rotācijas apļa līdz Bērzkalnu ciema
robežai. Gājēju celiņš izbūvēts tā, lai būtu piemērotas
gājējiem ar īpašām vajadzībām, izbūvējot arī jaunu
apgaismojuma tīklu un jaunu lietus ūdens kanalizācijas
tīklu, t.sk. virsūdeņu uztvērēju. Kopējās projekta
īstenošanas izmaksas - 371 831.42 EUR.
Dalība Zemgales plānošanas reģiona Eiropas Teritoriālās sadarbības
Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 projekts „Baltijas
enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas” (turpmāk- BEAAPP) piedāvā plānošanas instrumentus, lai atvieglotu un paātrinātu
atjaunojamās enerģijas ražošanas procesu ieviešanu un risinātu
izaicinājumus, kas radušies enerģijas pārejas procesā. BEA-APP mērķis ir paaugstināt procesā iesaistīto
pušu informētību par reģionālo un enerģijas plānošanu. Starptautiski atjaunojamās enerģijas plānošanas
kritēriji palīdz izraudzīties piemērotas teritorijas vēja enerģijas, bioenerģijas un fotoelementu tehnoloģiju
uzstādīšanai. Izstrādājot pilotprojektus, tiek informēti telpiskās plānošanas, pašvaldību un enerģijas
aģentūru speciālisti, veicinātas enerģijas ražotāju investīcijas.
Projekta ieviešana notiek no 2016.gada marta līdz 2019.gada februārim. Projektā piedalās 11 partneri no
astoņām valstīm. Vadošais partneris - Meklenburgas Rietumpomerānijas reģiona Enerģijas, infrastruktūras
un digitālās attīstības ministrija (Vācija), koordinators- Baltijas Vides Forums, partneris - Zemgales
plānošanas reģions (turpmāk- ZPR). BEA-APP kā paraugprojekts (flagship) tiek īstenots atbilstoši ES Zilās
izaugsmes stratēģijai un tam ir nozīmīga loma starptautisko izaicinājumu risināšanā, lai sasniegtu ES
Baltijas jūras stratēģijas mērķus.
2017.gada novembrī uzsākta dalība Rīgas Tehniskās universitātes
projektā Energopārvaldības sacensības IEKRP (Ilgtspējīgas
enerģijas un klimata rīcības plāna) ieviešanai pašvaldībās COMPETE4SECAP. Eiropas Komisijas, programma Apvārsnis
2020, projekts. Projekta mērķis ir nodrošināt ilgtspējīga enerģijas
rīcības plāna (turpmāk – IERP) papildināšanu, kā arī efektīvu plāna
īstenošanu pašvaldībā, ieviešot un sertificējot energopārvaldības
sistēmu (ISO 50001) un organizējot enerģijas taupīšanas sacensības
darbiniekiem. Projekts tiks īstenots līdz 2020.gada septembrim. Vairāk
informācijas: http://compete4secap.eu/

Joma: UZŅĒMĒJDARBĪBA
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Trešo gadu Bauskas novada pašvaldība godina novada uzņēmējus konkursā „Bauskas novada uzņēmēju
gada balva”. Konkursa mērķis ir apzināt un godināt
Bauskas novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi
darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides
attīstību novadā, veicināt Bauskas novada uzņēmēju
atpazīstamību, popularizējot labas uzņēmējdarbības
prakses piemērus Bauskas novadā, un stiprināt
lokālpatriotismu un piederības sajūtu.
Dalība “Uzņēmēju dienas Zemgalē 2017”, kuru
organizēja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
(LTRK) sadarbībā ar Jelgavas pilsētu un Jelgavas ražotāju
un tirgotāju asociāciju. “Uzņēmēju dienas Zemgalē
2017” ietvaros tika rīkota izstāde, kur bija iespēja
iepazīties ar ražotāju jaunāko produkciju un pakalpojumu sniedzēju
daudzveidīgo piedāvājumu. Bauskas novadu Zemgales uzņēmēju dienās
pārstāvēja SIA “Baltic Napkins”, atpūtas komplekss “Rožmalas”, lietišķās
mākslas studijas "Stella", dizaina uzņēmums SIA “Daba daba”.
2017.gada janvārī Bauskā notika Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
Biznesa inkubatora atklāšana. Gada laikā saņemti 27 pieteikumi (7 uzņēmumi
tika uzņemti inkubācijā, bet 20 pirmsinkubācijā). Gada laikā topošajiem un
esošajiem dalībniekiem ir noorganizēti 30 pasākumi.
Joma: KULTŪRAS MANTOJUMS
Nozīmīgi restaurācijas darbi veikti Viļa Plūdoņa muzejā “Lejeniekos” Ceraukstes pagastā - klēts ēkas
restaurācija tās sākotnējā apjomā autentiskā izskatā, atjaunojot arī zudušo klēts daļu - sienu un būvju
karkasa konstrukcijas restaurāciju un atjaunošanu, grīdas pamatnes atjaunošanu, griestu un durvju
restaurāciju un atjaunošanu, apdares darbus. Kopējās projekta izmaksas 100 987.43 EUR, publiskais
finansējums 45 000 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 55 987.43 EUR.
Ratnīcai, jeb kūts ēkai veikta jumta restaurācija/rekonstrukcija, griestu pārseguma rekonstrukcija, ēkas
fasādes restaurācija (atjaunojot vēlāk aizbūvēto durvju ailu, likvidējot vēlāk izbūvētās logailas un
rekonstruējot ēkas sākotnējo apdari – balsinājumu ar logailu, stūra rustu un cokola dekoratīvo krāsojumu),
logu un durvju nomaiņa (autentiskā izskatā), ēkas elektroinstalācijas rekonstrukcija, grīdas betonēšana,
pamatu rekonstrukcija/ pastiprināšana un drenāžas ierīkošana. Kopējās projekta izmaksas 100 977.79 EUR,
publiskais finansējums 45 000 EUR, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 55 977.79 EUR
Konkursa “Latvijas Būvniecības Gada balva 2017” klēts saņēma atzinības rakstu nominācijā
“Restaurācija”. Savukārt skatē “Gada labākā būve Latvijā 2017” gan klēts, gan kūts ēkas saņēma atzinības
rakstus kategorijā “Restaurācija”.
Sagatavots un iesniegts sadarbības projekts trim pašvaldībām “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā”. Bauskas novadā
tiks atjaunots Bauskas pilsdrupu centrālais tornis un ziemeļu nogāze.

Darbi tiks uzsākti 2018.gadā. Kopējās projekta izmaksas 1 165 075.54 EUR, t.sk., ERAF 530 633.60 EUR.
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Joma: SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA
Ņemot vērā iedzīvotāju interesi aktīvi līdzdarboties novada attīstībā, pašvaldība organizē projektu
konkursu „Mēs savam novadam 2017”, kā arī paredz līdzfinansējumu biedrībām ELFLA un citu projektu
īstenošanai.
Tas nozīmē, ka pašvaldība piedalās ar savu līdzfinansējumu biedrību iniciētos projektos, kur
pamatfinansējums ir ES fondu vai valsts budžeta līdzekļi un līdzfinansējums (galvenokārt 10% apmērā)
tiek segts no pašvaldības līdzekļiem.
Līdzfinansējums NVO iniciatīvu īstenošanai 2017.gadā

Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Iesniedzēja nosaukums, projekta
nosaukums, projekta mērķis
Biedrība
“Mežotnes
zieds”.
Projekts
“Mežotnes pagasta pašvaldības kolektīvu
skatuves tērpu iegāde”. Mērķis nodrošināt ar
skatuves tērpiem pašdarbības kolektīvus –
vidējās paaudzes tautu deju kolektīvu “Ducis”,
vokālo ansambli “Mēs” un līnijdejotāju grupu
“Country Way” Mežotnes pagastā.
Biedrība “Dienas sociālais centrs “Var būt””.
Projekts Koncerttērpu iegāde senioru deju
kopai “Vēlreiz””. Mērķis ir novada vajadzībām
piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība.
Biedrība “Bauskas mednieku un makšķernieku
biedrība”. Projekts “Ālantu resursu pavairošana
Mūsas un Mēmeles upēs Bauskas novadā”.
Mērķis ir pavairot karpveidīgo zivju – ālantu
skaitu Mūsas un Mēmeles upēs to dabīgajās
nārsta vietās, ka arī makšķernieku lomu
uzlabošanai, dažādošanai un barības ķēdes
līdzsvara saglabāšanai.
Biedrība
“Aprīļa
pilieni”.
Projekts
“Starptautiskās populārās mūzikas izpildītāja
konkurss, festivāls “Aprīļa pilieni”-2017”.
Mērķis ir veicināt konkursa un festivāla
attīstību un izaugsmi.
Biedrība
“Zemgaļu
kultūras
biedrība
“Upmale””. Projekts “XI Mežotnes pilskalna
svētki”. Mērķis ir līdzfinansēt muzikālās
apvienības “Raxtu raxti” koncertu Mežotnes
pils parkā.
Biedrība “Meistars Gothards”. Projekts
“Pētījums – vizuālās mākslas mākslinieki
Bauskas apkārtnē no 19.gs. sākuma līdz
mūsdienām”. Mērķis ir veikt pētījumu par
Bauskas, Rundāles, Iecavas, Vecumnieku
novada profesionālajiem un kultūrvēsturē
nozīmīgākajiem mākslas māksliniekiem, viņu
dzīvi un daiļradi, kā arī izstrādāt publisko
digitālo katalogu.
Kopā

Projekta kopējā
summa
EUR

Bauskas novada
domes
līdzfinansējums
EUR

11 960.97

1 196.10

2 591.58

259.16

9 272.47

2 000.00

20 450.00

2 500.00

5 000.00

2 500.00

1 645.00

490.00

50 920.02

8945.26
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Projektu konkurss “„Mēs savam novadam 2017”
Projekta mērķis ir veicināt sabiedriski nozīmīgu projektu
īstenošanu, kas uzlabotu dzīves kvalitāti novada iedzīvotājiem un
attīstītu sadarbību starp pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un
uzņēmējiem.
Projektu konkursā iesniegti 20 projektu pieteikumi un
rezultātā atbalstītas 12 projektu idejas. Pašvaldības finansiālais
atbalsts mudina cilvēkus realizēt savus sapņus un īstenot ieceres.
Nelielais “grantu” konkurss parāda, cik daudz cilvēki spēj paveikt ar
nelielu pašvaldības finansējumu, bet lielu pašieguldījumu - darbu,
laiku, materiāliem un citiem pašu sagādātiem resursiem. Projektu
konkurss ne tikai uzlabo dzīves un apkārtējās vides kvalitāti, bet arī
saliedē kopienu, attīsta sadarbību un nostiprina piederības izjūtu.
Atbalstīto projektu saraksts 2017.gadā
Nr.

Projekts

Iesniedzējs, vieta

1.

Biedrība “Īslīces sieviešu klubs
”Rītausma””, Īslīces pagasts

8.

Trenažieru zāles Rītausmu
ciemā pakalpojumu
uzlabošana.
Brīvprātīgā darba, jaunatnes
politikas un neformālās
izglītības aktivitātes Bauskas
novada jauniešiem.
Panduss Jaunsaules
Evaņģēliski luteriskajai
baznīcai.
Veseli dzīvot!
Multimediālais forums “Pa
Zemgales krieviņu pēdām!”
Skolas teritorijas
labiekārtošana skolēnu
konkursa “Mūsu – Bauskas
valsts ģimnāzijas ceļš uz
simtgadi” ietvaros.
VPDK “Dzirnavnieki”
kolektīva tēls svētkos
Ciku cakām bērniem tērpi top.

9.

Sporto ar prieku!

10.

Aktīvā sporta inventāra iegāde.

11.

Pāces tiltiņa atjaunošana.

12.

Dambretes dienas Bauskas
novadā.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Projekta
vadītājs
Aiga Baltalksne

Biedrība “Jaunatne smaidam”, Bauska

Mārtiņš Puķe

Biedrība Jaunsaules Evaņģēliski luteriskā
draudze, Vecsaules pagasts

Jānis Jansons

Biedrība “Ābulis”, Bauska
Biedrība “BM studio”, Bauska

Inga Ūbele
Dmitrijs
Ščegoļevs
Diana Kārkliņa

Biedrība “Vecāki skolai”, Bauska

Biedrība “Lauku sieviešu klubs
“Mikslis””, Ceraukstes pagasts
Biedrība,"Domāsim, darīsim", Vecsaules
pagasts
Invalīdu sporta rehabilitācijas biedrība
“Bauska”, Bauska
Biedrība “Dzīvotprieks Bauskas novada
pierobežā”, Brunavas pagasts
Biedrība “Sadarbības tilts”, Gailīšu
pagasts
Biedrība “Prāta laiks”, Bauska

Inita Gilberte
Sarmīte Zandere
Maira Kalada
Baiba Kopilova
Irēna Kalniņa
Mārtiņš
Junkurēns
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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.
Sabiedrisko attiecību nodaļas mērķis ir veicināt Bauskas novada un Bauskas novada pašvaldības
atpazīstamību un pozitīvu reputāciju reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī kā arī nodrošināt
objektīvas un precīzas informācijas pieejamību pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai.
Sabiedrisko attiecību nodaļas darbinieki plāno, vada un koordinē pašvaldības darbību sabiedrisko
attiecību jautājumos, nodrošina pašvaldības publicitāti, reklāmu, atpazīstamību, izmantojot dažādus
informācijas aprites resursus, pašvaldības publiskās informācijas pieejamību un 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 informatīvo izdevumu „Bauskas Novada Vēstis”, nodrošina pašvaldības oficiālo
prezentāciju un prezentācijas priekšmetu sagatavošanu, maksas publikāciju sagatavošanu un publicēšanu,
kā arī piedalās pašvaldības ikgadējā publiskā pārskata sagatavošanā un tā publicitātes nodrošināšanā,
organizē domes vadības, struktūrvienību, iestāžu vadītāju un darbinieku mācības par sadarbības formām,
metodēm, principiem ar presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. Tāpat nodaļas uzdevumos ietilpst
Pašvaldības zīmolvedības un teritoriālā mārketinga stratēģijas izstrāde un īstenošana, novada simbolikas
lietošana un izmantošana atbilstoši normatīvajiem aktiem. Ārvalstu sakaru jomā Sabiedrisko attiecību
nodaļa koordinē ārvalstu sakarus pašvaldībā, organizē ārvalstu delegāciju vizītes, piedalās projektos, kas
veicina pašvaldības tēla popularizēšanu un atpazīstamību.
Lai uzlabotu iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, 2017.gada jūnijā Bauskas
novada pašvaldība pilnveidojusi sakaru tīklu – izveidota tālruņa līnija, kas funkcionē kā centrālais problēmu
pieteikšanas tālruņa numurs un reizē arī pašvaldības informatīvais punkts.
Zvanot uz tālruņa numuru 80003939, zvanītājam tiek piedāvātas četras iespējas izvēlēties sarunas
tematu:
Izvēlne 1 – Ūdens apgādes un kanalizācijas problēmas publiskajos, maģistrālajos tīklos – zvanītājs
tiek savienots ar SIA „Bauskas ūdens” diennakts tālruni. Ja problēma ar ūdensvadu vai kanalizāciju ir SIA
„Īslīces ūdens” apkalpotajā teritorijā, zvanītājs saņem informāciju, kā sazvanīt SIA „Īslīces ūdens” atbildīgo
speciālistu.
Izvēlne 2 – Pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas jautājumi – zvans tiek pāradresēts uz SIA
„Vides serviss” diennakts tālruni.
Izvēlne 3 - Sabiedriskās kārtības nodaļa – zvanītājs tiek savienots ar Sabiedriskās kārtības nodaļas
diennakts tālruni
Izvēlne 4 – Saruna ar klientu apkalpošanas speciālistu – tiek piedāvāta iespēja runāt ar Bauskas
novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centra darbinieku, kurš identificēs problēmu un savieno zvanītāju
ar Bauskas novada administrācijas speciālistu, kura kompetencē ir attiecīgais jautājums.
Pirmās trīs izvēlnes darbojas diennakts režīmā, savukārt ar klientu apkalpošanas speciālistu ir
iespējams sazināties darba laikā. Piezvanot ārpus darba laika, zvanītājam tiek piedāvāta iespēja atstāt savu
ziņu pēc signāla.
Var veidoties situācijas, kad tehnisku iemeslu dēļ zvanītājs nevar izvēlēties nevienu no izvēlnēm.
Šādas problēmas varētu būt saistītas ar tālruņa aparāta tehniskajiem parametriem, no kura tiek zvanīts. Šajā
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gadījumā, 6 sekundes pēc visu izvēlņu noklausīšanās zvanītājs automātiski tiks savienots ar klientu
apkalpošanas speciālistu.
Bauskas novada pašvaldība cer, ka šāda veida pakalpojums uzlabos pašvaldības speciālistu
sasniedzamību, kā arī nodrošinās ārkārtas problēmu risinājuma pieejamību visu diennakti. Iedzīvotājiem
vairs nebūs jāmeklē daudzi tālruņu numuri, atliks piezvanīt uz vienu – 80003939 – un saņemt palīdzību vai
atbildi uz interesējošo jautājumu pašvaldības kompetences ietvaros.
Informācijas tehnoloģijas – starpnieks starp pašvaldību un sabiedrību
Komunikāciju ar sabiedrību būtiski ietekmē informācijas tehnoloģiju attīstība un komunikācijas
kanālu daudzveidība. 2017.gadā tiek veikti atsevišķi uzlabojumi pašvaldības mājas lapā, lai nodrošinātu
labāku lapas pārskatāmību. Mājas lapa, kas tika
izveidota 2014.gadā ir lietderīgs rīks novada
iedzīvotājiem, sniedzot iespēju aktīvi iesaistīties
pašvaldības ikdienas darbā.
Sadaļā
„Pakalpojumi”
pieejamas
iesniegumu veidlapas. Tur atrodamas veidlapu
formas
gan
iesniegumam
domei,
gan
administrācijai. Tāpat pieejamas arī iesnieguma
veidlapas jautājumiem, kas skar izglītību,
nekustamo īpašumu, dzīvojamo telpu jautājumus,
kā arī Atļauju un licenču komisijas kompetencē
esošo jautājumu iesniegumu veidlapu paraugi.
Operatīvās rīcības dienests ir rīks, kā
Bauskas novada iedzīvotāji ātri un ērti var informēt
pašvaldību par bojājumiem ielu, apgaismojuma
infrastruktūrā, pilsētvidē, klaiņojošiem dzīvniekiem
u.tml. jautājumiem, un pašvaldības darbinieki spētu
operatīvi bojājumus novērst. Gada laikā, kopš jaunās mājas lapas darbības, šo sadaļu iedzīvotāji
izmantojuši samērā aktīvi, uzdodot jautājumus un informējot par dažādām situācijām pilsētā un novadā un
saņemot operatīvas atbildes no speciālistiem par konkrētās problēmas risinājumu.
Forums ir vieta Bauskas novada pašvaldības mājas lapas apmeklētāju viedokļu apmaiņai un
konstruktīviem priekšlikumiem ar pašvaldības darbību saistītām tēmām.
Ja forums ir paredzēts viedokļu apmaiņai, tad sadaļā „Pašvaldība atbild” mājas lapas lietotāji var
uzdot jautājumus novada pašvaldības speciālistiem, savukārt ja izskatāmais jautājums ir plašāks un to nav
iespējams uzdot pāris teikumos, iespējams nosūtīt vēstuli pašvaldībai. Mājas lapā reģistrētiem lietotājiem
ir iespēja izteikt savu viedokli par mājas lapā ievietotajām publikācijām komentāra veidā.
Informācija interneta vietnē tiek regulāri aktualizēta, tiek publicēti aktuālie jaunumi gan par
kultūras pasākumiem, gan dažādām citām pašvaldības darbības jomām. Mājas lapā iespējams skatīt pilnu
domes lēmumu tekstu, domes sēžu protokolus un audioierakstus. Pieejami saistošie noteikumi, nolikumi
un citi pašvaldības normatīvie dokumenti. Atsevišķas sadaļas mājas lapā ir lielākajām pašvaldības iestādēm,
kapitālsabiedrībām, pagastu pārvaldēm, pieejama informācija par aktuālajiem iepirkumiem, kā arī jau
notikušajām iepirkumu procedūrām, iespējams saņemt informāciju par dažādiem pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem, piedalīties dažādās pašvaldības organizētās aptaujās.
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 sociālajā vietnē
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
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pilsētā un novadā, tāpat iedzīvotāji tiek informēti par nozīmīgākajiem pieņemtajiem lēmumiem un citām
būtiskām pašvaldības ikdienas norisēm.
Kopš 2017.gada aktivizēta iedzīvotāju līdzdalības
programma jeb mobilā aplikācija "MOBIO". Aplikācija ir kā
instruments, kuru izmanto iedzīvotāji norādot un nepilnībām
vai bojājumiem novada infrastruktūrā, kā piemēram
padziļinātām bedrēm, nolūzušiem koka zariem vai sakritušiem
kokiem, bojājumiem vai sūcēm kanalizācijas sistēmās,
nesakārotu vai izdemolētu konkrētu vietu novadā vai jebkāda
cita veida bojājumus, kas apdraud cilvēka dzīvību vai
apgrūtina normālu pārvietošanos.
Bauskas novada pašvaldība ir sasniedzama arī
mobilajā aplikācijā WhatsApp. Atliek vien ierakstīt tālruņa
numuru +371 29 176 675 savā mobilajā telefonā, atjaunināt
WhatsApp kontaktu sarakstu un ziņot, informēt, jautāt.
Nosūtot WhatsApp ziņu, tā nonāk pie Sabiedrisko attiecību nodaļas speciālistiem, kuri centīsies to
iespējami ātri apstrādāt. Ārpus darba laika tas var prasīt ilgāku laiku, taču, ja situācija būs tūlītēji atrisināma,
tas tiks izdarīts!
Bauskas Novada Vēstis
Lai informētu iedzīvotājus un īstenotu nodaļas kompetencē esošos uzdevumu, pašvaldībā vienu
mēnesī tiek izdots informatīvais izdevums „Bauskas Novada Vēstis”, kas bez maksas tiek izplatīts visās
pagastu pārvaldēs un novada administratīvajā centrā. Pašvaldības izdotais informatīvais izdevums
atspoguļo informāciju par novada domē pieņemtajiem lēmumiem, saistošo noteikumu un paskaidrojuma
rakstu pilnu tekstu, informāciju par sabiedrībai būtiskām aktivitātēm – publisko apspriešanu, teritorijas
plāna izstrādi, par deputātu tikšanās reizēm ar iedzīvotājiem, par novadā īstenotajiem projektiem,
konkursiem u.c., kur pašvaldībai ir svarīgi zināt novada iedzīvotāju viedokli. Pašvaldības informatīvā
izdevuma tirāža ir 8 000 eksemplāru. Lai iedzīvotāji saņemtu izvērstu un daudzpusīgu informāciju par
pašvaldības darbu, tā aktualitātēm, problēmjautājumiem, gatavotajiem un pieņemtajiem lēmumiem,
pašvaldība un tās struktūrvienības regulāri informē iedzīvotājus, risinot viņiem aktuālus jautājumus.
„Bauskas Novada Vēstīs” tiek atspoguļota arī nevalstisko organizāciju sniegtā informācija, tādējādi
sekmējot gan informācijas pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem, gan veidojot sabiedrības pārstāvju tiešu
iesaisti pašvaldības finansētā informatīvā izdevuma veidošanā.
Sadarbība ar plašsaziņu līdzekļiem Bauskas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas
speciālisti aktīvi sadarbojas ar reģionālajiem un valsts mēroga plašsaziņas līdzekļiem. Regulāri sniedz
atbildes uz žurnālistu sagatavotajiem jautājumiem. Aktīva sadarbība Bauskas novadam izveidojusies arī ar
Zemgales Plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālistiem un ziņu aģentūru LETA. Pašvaldības
sūtītās preses relīzes tiek publicētas arī portālos delfi.lv, kasjauns.lv un citos. Regulāra sadarbība
pašvaldībai ir ar TV Spektrs, kuru veidotie sižeti tiek translēti LTV 1 dienas ziņās
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.
Bauskas novada pašvaldība rūpējas par to, lai pašvaldības iedzīvotāji justos pagodināti sev īpašos
svētkos, kā arī viņu devums tiktu novērtēts.
2017.gadā Bauskas novada pašvaldība nozīmīgās dzīves jubilejās suminājusi 65 iedzīvotājus,
sveikti 35 Zelta kāzu pāris un 10 Dimanta kāzu pāri. Suminātas 1980 jaundzimušo ģimenes.
Pašvaldībā 2017.gadā pasniegti 98 Bauskas novada pašvaldības apbalvojumi. Pašvaldības
apbalvojumu par mūža ieguldījumu saņēmušas 6 personas, pasniegti 24 Goda raksti, 28 Atzinības raksti,
un 39 Pateicības raksti.
2017.gadā pašvaldība iedzīvotājus aicināja piedalīties trīs pašvaldībai būtisku jautājumu publiskajā
apspriešanā:
- „Par publiskās apspriešanas par azartspēļu organizēšanu Bauskas novada administratīvajā
teritorijā izsludināšanu” no 2016.gada 1.novembra līdz 2017.gada 31.janvārim notika publiskā apspriešana
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par kazino, spēļu zāļu, bingo zāļu, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietām tajā skaitā par
azartspēļu zāles atrašanos tirdzniecības kompleksa telpās Pionieru ielā 2, Bauskā un par azartspēļu biznesa
paplašināšanos tirdzniecības kompleksa telpās Pionieru ielā 2, Bauskā.
- 2017.gadā notika publiskā apspriešana par esošās infrastruktūras paplašināšanas sadzīves
atkritumu apglabāšanas poligona “Grantiņi” Bauskas un Iecavas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma
Ziņojumu.
- 2017.gadā pašvaldībā notika arī Rātslaukuma attīstības koncepcijas Bauskas pilsētvides kontekstā
publiskā apspriešana.
Lai veicinātu pašvaldības atpazīstamību nacionālā līmenī, 2017.gadā Bauskas novada pašvaldība
kā līdzorganizators piedalījās vairāku Valsts mēroga pasākumu organizēšanā Bauskas novadā.
2017.gada 17.janvārī Bauskā notika Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde.
Darba kārtībā bija diskusija par Veselības ministrijas plānoto līdzdalību iesaistīšanos
Deinstitucionalizācijas
procesa
aktivitātēs.
sarunas par nemateriālā kultūras centra plānotajiem projektiem Latvijas 100gades pasākumiem, atskaite par
pašvaldību dotāciju līdzekļu izlietojumu 2016.gadā., Zemgales plānošanas reģiona 2017. gada Darba plāna
apstiprināšana, Zemgales plānošanas reģiona 2017. gada budžeta apstiprināšana kā arī informācija par
projekta „Zemgales kultūras programma 2017” iesniegšanu Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu
konkursam.
2017.gada 31.martā Bauskas novada Īslīces kultūras namā notika Latvijas Pašvaldību
savienības (LPS) Novadu diena, kurā pašvaldību vadītāji un speciālisti diskutēja par sociālo dienestu
kapacitāti un starpinstitucionālo sadarbību.
2017.gada 18.un 19.maijā Bauskā strādāja sabiedrisko attiecību speciālisti no visas Latvijas.
Divu dienu ilgajam semināram bija
reģistrējušies ap 80 dalībnieki no visas Latvijas.
Izdevumus par šāda semināra organizēšanu no sedz
dalībnieku dalības maksas. Uzņemošā pašvaldība
nodrošina pasākuma organizatorisko pusi un rūpējas
par to, lai ikviens viesis justos svarīgs un apmierināts.
Ik gadu šāds seminārs tiek organizēts kādā no Latvijas
pašvaldībām, un šogad viesmīlību izrādīja Bauskas
novads. Šādi semināri ir vērtīgi, jo ļauj ne vien iegūt
jaunas zināšanas un papildināt jau esošās, bet arī,
savstarpēji komunicējot, apmainīties labās prakses
piemēriem. Divu dienu ilgajā semināra programmā bija
iekļautas tēmas, kas tieši saistītas ar sabiedrisko
attiecību speciālistu darba specifiku. Teorētiskās un praktiskās nodarbībās speciālisti pilnveidoja zināšanas
par tādiem jautājumiem kā tipiskākajām pareizrakstības kļūdas un citi valodas lietojuma jautājumi, riska
un krīzes komunikācija, praktiskā fotografēšana, sociālo tīklu iespējas un labā prakse, praktiskais mediju
treniņš. Par aktualitātēm informēja pārstāvji no Latvijas 100gades biroja un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas.
Šādu semināru organizēšana, atvedot uz novadu viesus no visas Latvijas, lieliski popularizē
pašvaldību, tās kultūras un tūrisma iespējas. Kolēģi uzteica Bauskas puses skaisto dabu, sakārtoto pilsētvidi
un priecājās par sauli un saplaukušajiem kokiem, jo, kā izrādās, daudzviet Latvijā pavasara ziedonis vēl
nebūt nav pilnā plaukumā.
2017.gada 12.septembrī Bauskas novadā
darba vizītē ieradās Latvijas Valsts prezidents
Raimonds Vējonis ar kundzi Ivetu Vējoni. Darba
vizītes mērķis bija iepazīties ar situāciju Bauskas
novadā, lai izprastu novada stiprās puses un vajadzības.
Īpašs uzsvars vizītes ietvaros tika likts uz
uzņēmējdarbības vides iepazīšanu novadā un problēmu
izzināšanu.
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2017.gada 15.oktobrī tuvi un tāli viesi bija
pulcējušies saules pielietajā Bauskas vecpilsētā,
lai atklātu piemiņas memoriālu „Sinagogas
dārzs”. Memoriāls izvietos Rīgas ielā 35, vietā, kur
atradās 1844.gadā celtā un nacistu uzbrukumos
1941.gada jūlijā nopostītā Bauskas Lielā sinagoga.
Sinagogā par rabīnu kalpoja Ābrams Īzaks Kuks –
izcils reliģiskais domātājs, kabalists, skolotājs, vēlāk
pirmais Izraēlas Zemes virsrabīns. Svarīgo notikumu
ar savu klātbūtni bija pagodinājuši Ārlietu ministrijas
pārstāvis, Latvijas delegācijas Starptautiskajā
holokausta piemiņas aliansē vadītāja vietnieks Einārs
Miķelsons, viņas Ekselence ASV vēstniece Latvijā Nensija Baikofa Petita, viņa Ekselence Vācijas
vēstnieks Latvijā Rolfs Šute, Izraēlas Valsts vēstnieces vietnieks Cvi Mirkins, Latvijas un Igaunijas ebreju
biedrības Izraēlā priekšsēdētājs Elie Valks. Viņi visi savās uzrunās uzsvēra mirkļa nozīmību – šāda
memoriāla izveide ir ļoti gaidīts un svarīgs notikums. Tas gan izrāda cieņu Bauskas ebreju kopienas
piemiņai un visai ebreju tautai, gan palīdz mums atminēties pagātnes baisās mācības un darīt visu, lai
baigie notikumi nekad vairs neatkārtotos.
2017.gada 8.decembrī Bauskas novada Īslīces kultūras namā norisinājās Latvijas Pašvaldību
izpilddirektoru asociācijas (LPIA) gada sapulce. LPIA biedri ik mēnesi tiekas kopējās sanāksmēs, kurās
tiek apspriesti aktuāli darba jautājumi. Gada pēdējā sanāksme ir atskats uz paveikto visa gada garumā.
Sanāksmē 8.12.2017. tiks ievēlēts arī jaunais Asociācijas valdes priekšsēdētājs
Kultūra
2017. gada vasaras kultūras un izklaides
pasākumu piedāvājums Bauskas pilsētā tika ieplānots
ar krāšņiem un daudzveidīgiem notikumiem, aicinot
baušķeniekus un pilsētas viesus ne tikai uz jau ierastiem
pasākumiem, bet veidojot arī jaunus svētkus ar mērķi
popularizēt Bausku kā festivālu un svētku pilsētu.
Bauska ir viena no populārākajām vimbu
makšķerēšanas pilsētām Latvijā. Tam par godu 16.
aprīlī baušķeniekiem un pilsētas viesiem pirmo reizi
tika organizēti „Vimbu svētki” Mūsas krastā, atklājot
vasaras kultūras un izklaides pasākumu sezonu. Copes
meistari no visas Latvijas pulcējās, lai piedalītos
makšķerēšanas sacensībās, savukārt noķertie lomi tika
uz vietas kūpināti un pagatavoti apmeklētajiem. Bija arī aktivitātes un koncerti pieaugušajiem un bērniem.
Atbilstoši datumam svētki notika Lieldienu noskaņās.
2017.gada 4.maijā Latvijas 100gades svinību
ietvaros, akcijā „Apskauj Latviju", viens no
ozoliem tika iedēstīts arī Bauskā. Taču kopumā šajā
dienā Bauskas novads kļuva par 8 ozoliem bagātāks,
jo veidojot mazo ozolu loku, tie tika stādīti arī novada
pagastos - Vecsaules pagastā pie Vecsaules pagasta
pārvaldes, Codes pagastā pie Codes pamatskolas,
Mežotnes pagastā Līgo dārzā, Īslīces pagastā iepretim
Īslīces kultūras namam, Gailīšu pagastā Uzvaras
ciema centrā, Ceraukstes pagastā pie pagasta
pārvaldes un Brunavas pagastā pie Mežgaļu
pamatskolas.
Maija beigās notika fotogrāfu plenērs “Fotodienas Bauskā”, kur piedalās fotogrāfi no visas Latvijas.
Divu dienu garumā fotogrāfi klausās lekcijas, iegūtās zināšanas pielieto praktiski dodoties izbraucienus,
bet labākie autoru darbi tiek izvietoti izstādē.
Šovasar Bauskā notika arī nozīmīgi Latvijas mēroga kultūras pasākumi, piemēram, 1. un 2. jūnijā
V Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāls „Toņi un pustoņi”.
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Turpinot jauno Bauskas svētku konceptu, kurš paredz novada svētkus svinēt ik gadu citā Bauskas
novada pagastā, 2017.gadā svētki tika svinēti Ceraukstes pagastā 2.jūlijā. To ietvaros apmeklētājiem tika
piedāvāta amatiermākslas kolektīvu koncertprogramma, aktivitātes lieliem un maziem, tirdziņš, kā arī
iedzīvotāju sveikšana un godināšana.
Notika arī vairākas aktivitātes starptautiskās sadarbības veicināšanai ar sadraudzības pašvaldībām
no Pakrojas un Radvilišķiem (Lietuva), Ripinas (Polija), Hedemoras (Zviedija) un Hašurī (Gruzija).

Laikā
no
7.-8.jūlijam
Bauska
uzņēma
kantrimūzikas cienītājus. Bauskas pasākums bija plaši
pameklēts un, pēc apmeklētāju teiktā, viens no labākajiem
līdz šim notikušajiem Kantrī mūzikas festivāliem. Pēc 19
gadus ilgām rūpēm un gādību par kvalitatīvu festivāla
norisi, šis bija pēdējais kantrimūzikas festivāls, kuru
organizē M. Ruža.
Kurzemes – Zemgales hercogu Ketlera laika
mūzikas un mākslas festivāls „Vivat Curlandia” Bauskā
notika 15. un 16. jūlijā. Festivāla laikā izskanēja viduslaiku un renesanses mūzika, ko atskaņoja mūziķi no
Latvijas, Lietuvas, Spānijas, Austrijas, Itālijas un Francijas.
Par iespaidīgāko jauninājumu Bauskas novada
festivālu un kultūras pasākumu telpā var nosaukt
mūzikas un aktīvās atpūtas festivālu visai ģimenei –
„Bauska TasTe” debiju. Debija izdevās lieliska –
pasākumu 5. un 6. augustā Bauskas Pilskalnā un
Rātsnamā apmeklēja vairāk nekā astoņi tūkstoši cilvēki.

Vasaras sezonas noslēgums nosvinēts
Bauskas vecpilsētas pagalmu un putras godēšanas
svētkos, kas notika 9. septembrī. Svētki, kas pilsētas
senākajā daļā notika jau septīto gadu, un apmeklētāji
iepazina vecpilsētas pagalmu burvību, piedalījās
pagalmu aktivitātēs, izdarībās un nogaršoja īsto
Bauskas rātes putru.
Ar pašvaldības atbalstu 16.septembrī starts tika dots jau otrajam „Bauskas velo Rudens” braucienam. Šogad
pasākums pulcēja 428 lielus un mazus velobraucējus, kas ir gandrīz par 100 dalībniekiem vairāk kā
2016.gadā.
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Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Sadarbība ar nevalstisko sektoru pašvaldībai ir ļoti
nozīmīga, jo nevalstiskās organizācijas apvieno aktīvu
vietējās sabiedrības kodolu, kuri kopīgi cenšas sasniegt
kādu vienotu mērķi.
Bauskas novada pašvaldība aktīvi atbalsta nevalstisko
organizāciju
(NVO)
iniciatīvas,
piešķirot
līdzfinansējumu viņu iecerēm un idejām.
Tāpat pašvaldība regulāri atbalsta dažādas nevalstisko
organizāciju ieceres un idejas, kas nav saistītas ar vēl
kāda, ārēja finansējuma piesaisti.
Kā jau minēts augstāk, arī 2017.gadā norisinās pašvaldības finansēts projektu konkurss „Mēs savam
novadam”. Projektu konkursā atbalstu savām iecerēm var gūt nevalstiskās organizācijas. Konkursa mērķis
- veicināt sabiedrībai nepieciešamu, sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanu Bauskas
novada teritorijā, uzlabojot dzīves kvalitāti novada iedzīvotājiem, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves
vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu un attīstīt sadarbību starp pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām
un uzņēmējiem.
Regulāri pašvaldības sadarbības partneri NVO sektorā ir biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība”, „Par
pozitīvu sabiedrību”, Māmiņu klubs „Stīga”, „Kalna svētību kopiena”, „Bauskas vecpilsēta”, „Uzņēmēju
klubs „Bauska’97” „Īslīces pagasta sieviešu klubs „Rītausma””, Jauniešu apvienība „JUMS”, „Latvijas
SOS Bērnu ciematu asociācija”, „Saulupe”, „Bauskas Jauniešu integrācijas klubs „Strops-39”, „Bauskas
sākumskolas padome”, „Labums”, „Rūnu raksti”, „Iniciatīvu centrs”, „Sadarbības tilts”, „Bauskas
mednieku un makšķernieku biedrība”, „Ābulis”, Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība „Bauska””,
„Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas” Bauskas
nodaļa, „Latvijas Sarkanais Krusts”, „Bauskas
Invalīdu biedrība”, „Bauskas Politiski represēto
apvienība”, “Politiski represēto klubs „Rēta””.
Sadarbībā ar biedrību „Bauskas vecpilsēta” ik gadu
septembrī 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. NVO sektora idejas ir īpašas tādēļ, ka tās ir radušās iedzīvotāju iniciatīvas
rezultātā. Tieši tādēļ pašvaldība ir īpaši priecīga, ka ar savu materiālu vai nemateriālu ieguldījumu var
iesaistīties šo ideju īstenošanā
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6. VALSTS KONTROLES REVĪZIJAS ATZINUMI UN DOMES VEIKTIE PASĀKUMI
TRŪKUMU NOVĒRŠANAI
Valsts kontroles revidenti 2016.gada novembrī veica divas revīzijas, kuru izlasē ir iekļautas 29 pašvaldības,
tajā skaitā Bauskas novada pašvaldība:
- finanšu revīziju ,,Par Latvijas Republikas 2016.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību
budžetiem”;
- lietderības revīziju „Budžeta vadības sistēmas efektivitāte: 1.daļa – budžeta plānošanas cikla efektivitātes
izvērtējums”.
Valsts kontrole, iepriekšminētajās revīzijās vērtējot likumības un lietderības aspektus, kā arī veicot
atbilstības pārbaudes finanšu revīziju ietvaros, 2016.gadā uzsākusi valsts budžeta plānošanas un izpildes
procesa analīzi kopumā.
2017.gadā iesāktais darbs šajās revīzijās turpinājās. 2017.gada 20.aprīlī tika saņemts informācijas
pieprasījums minētajā revīzijas lietā, kurā Valsts kontrole pieprasīja sekojošu informāciju:
- zvērināta revidenta ziņojumu (vēstuli) pašvaldības vadībai, kurā ir sniegti revidenta apsvērumi un
ieteikumi grāmatvedības uzskaites un gada pārskata sagatavošanas uzlabošanai;
- aizpildītu pielikumā pievienoto tabulu Excel formātā par mežaudžu uzskaites datu salīdzināšanu ar
VMD datiem
2017.gada 7.augustā pašvaldība saņēma Valsts kontroles vēstuli ar revīzijā konstatēto. Pašvaldība ir ņēmusi
vērā Valsts kontroles norādījumus un uzlabojusi tās darbību. Valsts kontroles likuma 58.panta pirmo daļu
Valsts kontrole nodod atklātībai informāciju par slēgtu revīziju pēc revīzijas departamenta lēmuma par
revīzijas ziņojuma un revidējamās vienības ziņošanas par revīzijas ieteikumu ieviešanas laika grafiku spēkā
stāšanās. Līdz ar to visai informācijai saistībā ar minēto revīziju līdz revīzijas departamenta lēmuma, ar
kuru apstiprināts revīzijas ziņojums, spēkā stāšanās brīdim ir ierobežotas pieejamības statuss. Tā kā
minētais lēmums vēl nav pieņemts, tad visai ar revīziju saistītajai informācijai ir ierobežotas pieejamības
statuss.
2017.gada Bauskas novada pašvaldība sniegusi informāciju Valsts kontrolei atbildot uz
informācijas pieprasījumiem revīziju ietvaros, kā arī ārpus tām.
- 2017.gada 1.martā Bauskas novada pašvaldība saņēma Valsts kontroles vēstuli „Par ieteikumu finanšu
ietekmi”, kurā lūdz pašvaldību iesniegt datus par laika posmā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2017.gada
28.aprīlim ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru no pabalstiem, kuri ir piešķirti bijušajiem
pašvaldību priekšsēdētājiem.
- 2017.gadā pašvaldība saņem vēstuli, ka pamatojoties uz Valsts kontroles revīziju 2017. gada plānu un
Piektā revīzijas departamenta 2017. gada 2. janvāra revīzijas uzdevumu Nr. 2.4.1-1/2017, ir uzsākta
revīzija par pašvaldību rīcību, nodrošinot kapsētu apsaimniekošanu un ar kapsētu izmantošanu saistīto
pakalpojumu, atbilstību normatīvajiem aktiem un lietderību. Lai sekmīgi veiktu revīziju un iegūtu vispārēju
informāciju par visām pašvaldībām, lūdzam sniegt atbildes par pašvaldības kapsētu izmantošanu
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un noteiktiem maksājumiem.
- 2017.gada 11.maijā saņemta vēstule „Informācija pieprasījums”, kurā Valsts kontrole Valsts kontrole
aicina līdz 2017.gada 1. augustam sniegt viedokli par Bauskas novada pašvaldībā esošajiem plānošanas
attīstības dokumentiem un tajos iekļauto pasākumu (aktivitāšu) sasaisti ar budžetu, par funkciju izpildē
iesaistīto personālu un struktūrvienībām un citiem ar pašvaldības darba organizēšanu saistītiem
jautājumiem
- 2017.gada 6 septembrī saņemta Valsts kontroles vēstule „par informācijas sniegšanu revīzijas lietā
Nr.2.4.1.-14/2017. Tajā informēts, ka Valsts kontrole veic likumības/lietderības revīziju “Vai tiek īstenota
mērķtiecīga energoefektivitātes politika plānotā enerģijas galapatēriņa ietaupījuma sasniegšanai?”.
Revīzijas ietvaros tiek veiktas pārbaudes Ekonomikas ministrijā, kura ir atbildīga par enerģētikas politikas
izstrādi un īstenošanu, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, ņemot vērā, ka līdz šim
finansējums publiskā sektora ēku siltināšanai galvenokārt ir bijis pieejams no Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta līdzekļiem. Tomēr sekmīgai revīzijas veikšanai un vispārīgai situācijas izpētei un analīzei ir
nepieciešams arī pašvaldības viedoklis par energoefektivitātes jomu. Valsts kontroles likuma 49.panta
pirmā daļa nosaka, ka Valsts kontrole revīzijas uzdevuma veikšanai iestādēm un uzņēmumiem neatkarīgi
no to pakļautības un īpašuma piederības var pieprasīt visu nepieciešamo informāciju. Pamatojoties uz
iepriekš minēto, un, lai veicinātu energoefektivitātes jomas atbilstošu izvērtējumu, Valsts kontrole lūdz līdz
2017.gada
20.oktobrim elektroniski aizpildīt izstrādāto aptaujas anketu par energoefektivitātes
jautājumiem pašvaldībā.
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- 2017.gada 15.septembrī pašvaldība saņem vēstuli „ Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr. 2.4.112/2017” Saskaņā ar Valsts kontroles 2017.gada 25.aprīļa revīzijas uzdevumu Nr.2.4.1-12/2017 ir uzsākta
lietderības revīzija „Vai valsts pārvaldē tiek noteikta vienota IKT infrastruktūras pārvaldība, lai nodrošinātu
IKT infrastruktūras efektīvu izmantošanu?”. Revīzijas mērķis ir noskaidrot, vai valsts pārvaldē, t.sk.
izglītības jomā, iegādātās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (turpmāk – IKT) tiek izmantotas
atbilstoši paredzētajiem mērķiem, tostarp, vai izglītības jomā iegādātā infrastruktūra tiek mērķtiecīgi un pēc
iespējas efektīvāk izmantota mācību procesā. Pēc izpratnes iegūšanas par Eiropas Savienības fondu 2007.
– 2013.gada plānošanas perioda ietvaros Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs īstenotajiem
projektiem, Valsts kontroles revīzijas izlasē ir ietvertas šādas izglītības iestādes:
- Bauskas pilsētas Ozolaines pamatskola (iestāde likvidēta 2017.gada 30.jūnijā), kurā tika īstenots projekts
“Izglītības iestāžu informatizācija”1;
- Uzvaras vidusskola un Īslīces vidusskola, kurās tika īstenots projekts "Kvalitatīvas dabaszinātņu apguvei
atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”2.
Revīzijas ietvaros nepieciešamās izpratnes gūšanai līdz 2017. gada 19.decembrim pašvaldībai
jādeleģē personas, kuras sniegtu atbildes uz Valsts kontroli interesējošiem jautājumiem saistībā ar IKT
izglītības jomā un ERAF projektu plānošanu, īstenošanu un rezultātu uzraudzību Bauskas novada
pašvaldībā.
Saskaņā ar iepirkuma „Iekšējā audita pakalpojumi Bauskas novada pašvaldībā” rezultātiem
noslēgto pakalpojuma līgumu ar SIA „AVision” (pēc nosaukuma maiņas SIA „ALGAR”) par iekšējā audita
veikšanu Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībās un iestādēs turpinājās iekšējo auditu veikšana.
2016.gadā tika uzsākti un 2017.gadā turpinājās lietderības un efektivitātes auditi visās pašvaldības iestādēs,
kā arī veikta Grāmatvedības un lietvedības iekšējās kontroles auditu ieteikumu pārbaude. Kā bija plānots,
visi auditi tika pabeigti 2017.gada maijā.
Lai uzlabotu pašvaldības darba efektivitāti, 2017.gadā turpinājās ZZdats lietojuma programmu
ieviešana un pilnveidošana pašvaldībā vienotajā piekļuves punktā Visvaris. Tika pilnveidota programma
G-VEDIS, kas ir informācijas sistēma resursu vadībai un grāmatvedības uzskaitei. Sistēma nodrošina pilnu
grāmatvedības ciklu, sākot ar pirmdokumentu ievadi un beidzot ar pārskatu sagatavošanu. Tā ir specializēta
pašvaldībām un to pakļautības iestādēm. Budžeta plānošanai tiek izmantota budžeta formēšanas un izpildes
kontroles sistēma Budzis. 2017.gadā ieviesta arī pašvaldību darbinieku uzskaites lietojumprogramma
(KADRI) kas paredzēta pašvaldības darbinieku uzskaitei un padara personāla vadību
caurskatāmāku. Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai tiek lietota programma NINO

MK 2008.gada 5.augusta noteikumi Nr.649 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.2.2.1.2.apakšaktivitāti “Izglītības iestāžu informatizācija””
2
MK 2008.gada 25.marta noteikumi Nr.200 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.1.3.1.aktivitāti "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana””
1
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7. 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).
Bauskas novada svētkos 2017.gadā viesojās Hedemoras, Hašuri, Ripinas, Pakrojas un Radvilišķu
pašvaldības delegācijas.
2017.gada 7. – 11.septembrī pašvaldībā viesojās delegācija no pašvaldības sadraudzības pilsētas
Nahodas Čehijā. Delegācijas sastāvā skolēnu koris un oficiālās pašvaldības amatpersonas, kopā 45 cilvēki.
Vizītes mērķis - kultūras apmaiņa un sadraudzības attiecību stiprināšana un attīstīšana. Kopā ar Nahodas
pašvaldību Bauskas novada pašvaldība uzsākusi darbu pie kopīga pārrobežu projekta izstrādes. Vizītes
ietvaros tika pārrunāta projekta koncepcija un iespējamā attīstība. Savu uzturēšanos Bauskas novadā,
Nahodas delegācija daļēji apmaksāja no saviem līdzekļiem.
2017.gadā pašvaldības delegācijas devušās sadraudzības vizītēs uz Hašuri, Nahodas, Pakrojas un
Radvilišķu pašvaldībām.
Līdz ar līguma parakstīšanu 2017. gada 2.maijā Pasvalē, uzsākta LAT-LIT pārrobežu
programmas projekta „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai
pašvaldībās” īstenošana. Projekta „Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai
pašvaldībās” īstenošanas ietvaros paredzēta Jaunsaules, Ozolaines un Uzvaras bibliotēku infrastruktūras
uzlabošana un bibliotēku darbinieku kapacitātes celšana ar mērķi nodrošināt inovatīvu uzņēmējdarbības
atbalsta centra vidi, kā arī nodrošināt bibliotēkās kvalitatīvus biznesa atbalstošus pakalpojumus, attīstīt
uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku tīkla potenciālu un
iespējas.
Projekta kopējās plānotās izmaksas 375 920,31
EUR. ERAF līdzfinansējums ir 85 % no
attiecināmajām izmaksām jeb 319 532,26 EUR, valsts
līdzfinansējums 5 % no attiecināmajām izmaksām jeb
18 796,02, pašvaldības līdzfinansējums 10 % no
attiecināmajām izmaksām, jeb 37 592,03 EUR.
Projekta īstenošanas laiks – 2019.gada
februāris.
2017.gadā 7.jūlijā Bauskas pilī norisinājās Taivānas
misijas pasākums.
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8. PAŠVALDĪBAS 2018.GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI
Plānotie pasākumi 2018.gadā atbilstoši Investīciju plānam

VP1: Mobilitāte un satiksmes drošība
RV1.2.: Ceļu infrastruktūras attīstība
Ielu un autoceļu rekonstrukcija
Gailīšu pagasta pašvaldības autoceļa "Čikstes- muzejs- Kaulbrieži" posma no Kaulbriežu kapiem līdz
atpūtas kompleksam "Miķeļi" - 1,1 km posma pārbūve, projekta "Teritorijas revitalizācija Gailīšu pagastā,
rekonstruējot vietējā autoceļa posmu” ietvaros
Codes pagasta pašvaldības autoceļa "A7 šoseja- Rotkalni-A7 šoseja" posma no A7 šosejas līdz privātmāju
apbūvei - 1,0 km seguma nomaiņa, projektas "Teritorijas revitalizācija Codes pagastā, rekonstruējot
vietējā autoceļa posmu" ietvaros
Mēmeles ielas - valsts reģionālā autoceļa P87 Bauska - Aizkraukle pārbūves būvprojekta izstrāde un
ekspertīze
Bauskas vecpilsētas daļas revitalizācijas tūrisma un uzņēmējdarbības attīstībai (Rātslaukums) būvprojekta
izstrāde un ekspertīze
Brīvības bulvāra Bauskā pārbūve ERAF projekta "Brīvības bulvāra revitalizācija uzņēmējdarbības
attīstībai " ietvaros
Bauskas novada pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana- caurteku atjaunošana
Bauskas novada pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana- apauguma noņemšana pagasta ceļiem
Bauskas novada pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana- šķembu seguma atjaunošana pagasta ceļiem
Mazās ielas, Gailīšu pagastā asfaltēšana un Gailīšu pagasta autoceļa A10 800 m posma asfaltēšana
Codes pagasta Zemgaļu ielas seguma un Ceraukstes pagasta Pūriņu, Robežu, Vārenu, Bungu ielu seguma
pārbūves pabeigšana
Īslīces ielas pārbūve ERAF projekta "Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu
aglomerācijā uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros
Brunavas pagasta grants ceļu pārbūve ELFLA projekta "Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve
Brunavas pagastā" ietvaros
Gailīšu pagasta grants ceļu pārbūve ELFLA projekta "Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve
Gailīšu pagastā" ietvaros
Ceriņu ielas posma no Dārza ielas līdz Biržu ielai Bauskā seguma atjaunošanas būvprojekta izstrāde
Pilskalna ielas Bauskā pārbūve, autoruzraudzība, būvuzraudzība
Līvānu ceļa Vecsaules pagasta Vecsaules ciemā asfaltēšana
Raiņa ielas asfaltēšana Dāviņu pagastā
Liepu ielas Brunavas pagasta Grenctāles ciemā esošā asfalta seguma atjaunošana un grants seguma
pārbūve
Biržu ielas posma ( no Dārza ielas uz Lidlauku) Bauskā pārbūves būvprojekta izstrāde
Krasta ielas posma ( no Skolas ielas līdz Mūsas tiltam ) seguma maiņas būvprojekta izstrāde
Lauku ielas Bauskā seguma maiņas būvprojekta izstrāde
Lauku ielas un Liepu ielas Īslīces pagastā izlīdzinošās kārtas nomaiņas ( t.sk. Liepu ielas stāvlaukuma
izbūves) būvprojekta izstrāde
Stāvlaukuma izbūves Salātu ielā 5A, Bauskā būvprojekta izstrāde
Liepu ielas Brunavas pagasta Grenctāles ciemā seguma maiņas un tilta atjaunošanas būvprojekta izstrāde
Pilskalna ielas turpinājuma līdz Salātu ielai Bauskā izbūves būvprojekta izstrāde
Apliecinājuma kartes izstrādāšana Vecsaules pagasta Zvaigznes ciema ceļa seguma maiņai
Drošība
Satiksmes drošības uzlabošana- tilta atjaunošana Gailīšu pagasta Pāces ciemā
Zemgaļu ielas -Mūsas gājēju tiltiņam pieguļošās teritorijas labiekārtošana un apgaismojuma izbūve
Ceļu un ielu inventarizācija Īslīces un Gailīšu pagasts
Ceļa uz gājēju tiltu Bērzkalnos būvniecība
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Gājēju un veloceliņa Ziedoņu ielu un valsts vietējās nozīmes ceļu V1025 "Bauska-Gailīši-Lietuvas rob."
uz ciemu Bērzkalni, Īslīces pagastā būvniecība, būvuzraudzība, autoruzraudzība
Ielu apgaismojuma ierīkošana - projektēšana un izbūve
Brunavas pagasta Liepu ielas daļas apgaismojuma projektēšana un autoruzraudzība
Codes pagasta Mazās, Dārza un Saules ielu apgaismojuma izbūve
Dāviņu pagasta Dāviņu ciema Raiņa ielas apgaismojuma rekonstrukcija
Mežotnes pagasta Mežotnes ciema ielu apgaismojuma izbūve
Vecsaules pagasta Zvaigznes ciema ielu apgaismojuma projektēšana un izbūve
VP2:Kvalitatīva, droša vide
RV.2.1 : Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība
Vispārēja tipa pansionāta "Derpele" aprīkojuma iegāde
Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai- nekustamā īpašuma iegāde
Rūpniecības ielā 9 , Bauskā
Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai- nekustamā īpašuma iegāde Zaļā
ielā 33, Bauskā
Sabiedriski sociālā centra "Ērgļi" aprīkojuma iegāde (veļas mašīna)
Īslīces pagasta Bērzu pakalpojuma centra telpu pārbūve
Īslīces pagasta Bērzu pakalpojuma centra malkas šķūna izbūve pirts vajadzībām
Īslīces pagasta Rītausmu doktorāta telpu remonts centra telpu pārbūve
RV2.2:Vides kvalitāte
Ūdensapgāde/Kanalizācija
Gailīšu pagasta Pamūšas ciema attīrīšanas iekārtu un ūdens atdzelžošanas stacijas izbūves pabeigšana
Brunavas pagasta Grenctāles ciema ūdensvada rekonstrukcija
Codes pagasta Saulstaru ūdens apgādes tīklu posma rekonstrukcija- būvniecība un autoruzraudzība
Codes pagasta Munču ūdens atdzelžošanas iekārtu izbūves projektēšana un autoruzraudzība
Gailīšu pagasta Birzgaļu ciema ūdens atdzelžošanas stacijas projektēšana
Upju gultnes tīrīšana, meldru pļaušana
Labiekārtošana
Gājēju celiņa gar dzīvojamo māju Salātu ielā 33 līdz Mazajai Salātu ielai izbūve
Daudzdzīvokļu ēku Vītolu un Salātu ielā pagalmu labiekārtojuma atjaunošanas pabeigšana
Bruģa seguma atjaunošana Zaļā ielā 25, Bauskā
ELFLA projekts " Garozas muižas parka pārbūve" Mežotnes pagastā
Ceraukstes pagasta Mūsas ciema ūdenstorņa demontāža
Bērnu rotaļu laukuma izveide Codes pagastā Codes ciemā
Bērnu rotaļu laukuma izveide Vecsaules pagasta Vecsaules ciemā
Mežotnes pagasta Mežotnes ciema Doktorāta un Pils ielas gājēju celiņa atjaunošana
ELFLA projekts " Rītausmu ciema sporta un atpūtas parka izveide" Īslīces pagastā
Trotuāra pārbūve Pļavu ielā 4, Bauskā
Trotuāra pārbūve Kareivju ielā 3, Bauskā
Trotuāra pārbūve Kalēju ielā , Bauskā (pie Kalna ielas)
Trotuāra pārbūve un žoga remonts Strautnieku ielā no Rīgas ielas līdz Plūdoņa ielai
Dabas takas seguma izveidošana gar Mēmeli Brīvības bulvārī
Trotuāra izbūve Korfa dārzā
Trotuāra bruģa pārbūve no Uzvaras ielas 1 līdz apļa gājēju pārejai
Videonovērošanas sistēmas Bauskā izbūves 1. kārta un būvuzraudzība
Slimnīcas ielas Bauskā pagalma seguma maiņa
Bērnu rotaļu laukuma izveide Bauskas pilsētā
Kapu labiekārtošana
Bauskas pilsētas kapsētu digitalizācija (Šarlotes un Plosta kapi)
Brunavas pagasta (Ķirķeļu, Bikšu, Zināju, Sila, Jodavas, Rozīšu) kapu digitalizācija
Ceraukstes pagasta Ķīķerkalna jaunās kapsētas labiekārtošana
Ceraukstes pagasta (Ķīķerkalna veco kapu, Plūdoņa) kapu digitalizācija
Codes pagasta Strēļu kapsētas paplašināšanas projekta izstrāde
Gailīšu pagasta Podiņu kapu digitalizācija
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Vecsaules pagasta (Caunēnu un Ozolaines) kapu digitalizācija
Īslīces pagasta digitalizācija (Struku, Rudeņu un Lībiešu kapi)
VP3:Kvalitatīva izglītība
RV3.1:Izglītības kvalitātes un pieejamības nodrošināšana
Bauskas novada izglītības iestāžu energoefektivitātes projektu izstrāde un realizācija
Bauskas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde un ekspertīze
Bauskas 2.vidusskolas ēkas atjaunošanas 1.kārtas, 2.kārtas, 3.kārtas būvprojektu izstrāde un ekspertīze
PII "Lācītis" ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde un ekspertīze
Bauskas 2.vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana - ēkas fasādes siltināšana
Bauskas pilsētas pamatskolas ēku pārbūve
Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukcijas 2.kārta
Mežotnes pamatskolas ēkas pārbūve
Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras rekonstrukcija un attīstība
Bauskas 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūve ERAF projekta "Vispārējās izglītības iestāžu Bauskas
valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras attīstība"ietvaros
Nekustamā īpašuma - zemes Baznīcas ielā 14A, Bauskā iegāde - Bauskas valsts ģimnāzijai sporta zāles
"Mēmele" uzturēšanas un apsaimniekošanas vajadzībām
Bauskas Valsts ģimnāzijas sporta nama lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas ierīkošana un būvuzraudzība
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras objekta - peldbaseina būvniecības
pabeigšana
Sporta halles izbūve profesionālās ievirzes izglītības iestādei "Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skola"
Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana
Apliecinājuma kartes izstrādāšana Bauskas Bērnu un jauniešu centra ēkas Rīgas ielā 8 fasādes
vienkāršotajai renovācijai
Bauskas novada izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana mācību procesa kvalitātes
nodrošināšanai
Aprīkojuma iegāde Bauskas Valsts ģimnāzijai (monitori)
Aprīkojuma iegāde Vecsaules pamatskolai
Aprīkojuma iegāde PII "Zīlīte"
Aprīkojuma iegāde PII "Pasaulīte"
Sporta aprīkojuma, inventāra un sporta formu iegāde Bērnu un jaunatnes sporta skolai
Aprīkojuma iegāde Bauskas sākumskolai
Aprīkojuma iegāde Bauskas pamatskolai
Aprīkojuma iegāde Īslīces vidusskolai
Aprīkojuma iegāde Uzvaras vidusskolai
Aprīkojuma iegāde Codes pamatskolai
Sporta aprīkojuma un inventāra iegāde Griķu pamatskolai
Tehniskais aprīkojums ( monitori)
VP4:Pievilcīga kultūras un sporta vide
RV.4.1:Kultūras pakalpojumu daudzveidības un kvalitātes nodošināšana
Bibliotēka
Esošā infrastruktūra
Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana bibliotēkās
Jauna infrastruktūra
Būvprojekta izstrāde zema enerģijas patēriņa Biznesa bibliotēkas būvniecībai
Kultūras namu, tautas namu, saieta namu rekonstrukcija
ELFLA projekts "Īslīces kultūras nama 1.stāva atjaunošana" - būvniecība un būvuzraudzība
ELFLA projekts "Ceraukstes tautas nama fasādes atjaunošana pakalpojumu nodrošināšanai"
Bauskas kultūras centra telpu remonts ( pagraba telpu pārseguma pastiprināšana un telpu remonts )
Bauskas kultūras centra jumta remonts
Bauskas kultūras centra apkures katla nomaiņa
Bauskas kultūras centra ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšana
Brunavas pagasta Grenctāles kultūras nama fasādes atjaunošana
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Brunavas pagasta Grenctāles kultūras nama pārseguma paneļu nostiprināšana
Brunavas pagasta Grenctāles kultūras nama jumta daļas remonts
Brunavas pagasta Grenctāles kultūras nama tualešu remonts
Brunavas pagasta Grenctāles kultūras nama ugunsdrošības signalizācijas projektēšana
Brunavas pagasta Grenctāles kultūras nama ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana
Gailīšu pagasta kultūras centra "Kamarde" fasādes renovācijas apliecinājuma kartes izstrāde
Brunavas pagasta Grenctāles kultūras nama aprīkojuma iegāde (krēslu iegāde)
Bauskas kultūras centra aprīkojuma iegāde ( auditorijas krēsli)
Īslīces pagasta kultūras nama aprīkojuma iegāde bezvadu mikrofoni, mikrofonu sistēma)
Muzeji
Bauskas Muzeja ēkas, Kalna ielā 6 jumta un fasādes rekonstrukcija un būvuzraudzība
Mākslas priekšmetu iegāde Bauskas muzeja krājumu papildināšanai
Valsts kultūrkapitāla fonda projekta "Viļa Plūdoņa muzeja kamanu restaurācija"
Interjera priekšmetu iegāde Bauskas pils muzeja krājumu papildināšanai - 16.un 17.gs. interjera iekārtas
priekšmetu iegāde (galdi, krēsli, soli, skapji, lādes, gulta u.tml.)
Bauskas pils muzeja krāšņu podiņu kolekcijas restaurācija pastāvīgās ekspozīcijas iekārtošanai
Bauskas pils muzeja interjera ekspozīcijas mēbeļu restaurācija
Kultūrvēsturisko objektu saglabāšana un atjaunošana
Bauskas pilsdrupu konservācijas 3.kārta ERAF projekta "Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā " ietvaros
Bauskas Rātsnama ārsienu vertikālās hidroizolācijas un sanācijas apmetuma ierīkošana
Bauskas Rātsnama iekštelpu interjera projekta īstenošana (priekšnama un kafijas telpas iekārtošana)
Pasākumu aktivitātes
Tērpu iegāde Bauskas novada pašdarbības kolektīviem
Tērpu iegāde Īslīces kultūras nama pašdarbības kolektīviem
Tautas tērpu iegāde Bauskas sākumskolas deju kolektīvam
Tautas tērpu iegāde Īslīces vidusskolas deju kolektīviem
Finansējums festivāla "Vivat Curlandia"organizēšanai
Finansējums Kantri mūzikas festivāla organizēšanai
Finansējums festivāla "Zobens un lemess" organizēšanai
Bauskas svētku "Bauskas TasTe" organizēšanai
Bauskas novada svētku organizēšana Vecsaules pagastā
Bauskas novada svētku organizēšana Vecsaules pagastā
RV4.2: Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstība
Esošās sporta infrastruktūras sakārtošana
Bauskas pilsētas stadiona skrejceļa seguma virskārtas atjaunošana
Ugunsaizsardzības sistēmas ierīkošana Bauskas pilsētas stadionā (Austrumu tribīnēs)
Vieglatlētikas tiesnešu nojumes iegāde Bauskas pilsētas stadionā
Sporta pasākumu organizācija
Sporta un aktīvās atpūtas nodrošināšana Īslīces pagastā- sporta inventāra iegāde (trenažieru zālei,
volejbola bumba, florbola nūjas)
Sporta un aktīvās atpūtas nodrošināšana Dāviņu pagastā- sporta inventāra iegāde (novusa galds)
Sporta un aktīvās atpūtas nodrošināšana - sporta inventāra , sporta formu un sporta apavu iegāde sporta
centram "Mēmele"
VP5: Efektīva pārvalde
RV5.1:Pašvaldības un tās iestāžu, uzņēmumu darbības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana
Sabiedrības informēšana : grāmatas "Bauskas vēsture" izdošana
Sabiedrības informēšana : Bauskas novada avīzes "Bauskas vēstis" izdošana
Tehniskais aprīkojums (datortehnikas un programmu nodrošinājums, biroja un sakaru tehnika)
Metu konkursa "Bauskas pilsētas iebraukšanas zīmes" organizēšanas izdevumi ( balvu fonds)
Bauskas robežzīmes projektēšana un būvniecība
Pašvaldības nekustamā īpašuma atjaunošana - Dāviņu pagasta pārvaldes ēkas jumta remonts
Pašvaldības nekustamā īpašuma uzturēšana - Vecsaules pagasta "Pagastmājas" automātiskā ugunsgrēku
izziņošanas signalizācijas sistēmas ierīkošana
55

Bauskas novada pašvaldības 2017.gada publiskais pārskats
Pašvaldības nekustamā īpašuma atjaunošana - Vecsaules pagasta "Pagastmājas" telpu remonts
Pašvaldības nekustamā īpašuma uzturēšana - ēkas Uzvaras ielā 1 ugunsdzēsības un apsardzes
signalizācijas sistēmas ierīkošana
Pašvaldības nekustamā īpašuma uzturēšana - ēkas Uzvaras ielā 6 ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas
projektēšana un ierīkošana
Pašvaldības nekustamā īpašuma atjaunošana - Uzvaras iela 6
Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra Uzvaras ielā 1, Bauskā būvprojekta izstrāde
Administrācijas ēkas Uzvaras ielā 1, Bauskā klientu apkalpošanas centra pārbūve un pārbūves
autoruzraudzība
RV5.2: Uzņēmējdarbības veicināšana
Bauskas novada Gailīšu bibliotēkas vienkāršotā atjaunošana Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas projekta "Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās"
ietvaros
RV5.3: Novada teritorijas un tūrisma mārketinga īstenošana un attīstība
Bukleta "Iepazīsti kaimiņus Zemgalē" bukleta izdošana
Bukleta " Brīvdienas ģimenēm ar bērniem Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novadā" izdošana
Bukleta "Tūrisma maršruti Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novadā" izdošana
Bukleta "Bauska" izdošana
Bukleta par Bauskas novada pašvaldību izdošana
Vizuālās identitātes un stila grāmatas izstrāde Bauskas novada pašvaldībai
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PIELIKUMI
1.PIELIKUMS. ZVĒRINĀTA
2017.GADA PĀRSKATU

REVIDENTA

ATZINUMS

PAR

PAŠVALDĪBAS
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2.PIELIKUMS. DOMES LĒMUMS PAR 2017.GADA PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU
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